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Voorwoord
De V van Vecht;

De V van verandering;

De V van voorbeeld en tenslotte de V van vademecum.

De opdracht voor het vervaardigen van dit boekje gaf de Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en

Westelijk plassengebied, kortweg Vechtplassencommissie. Deze commissie komt al decennia lang op

voor het behoud van de schoonheid van de Vecht en de Vechtstreek. De ervaring heeft geleerd, dat een

defensieve opstelling niet voldoende resultaat heeft. Daarom wil de Vechtplassencommissie zich mengen

in het debat over verandering en ontwikkeling dat zo kenmerkend is voor Nederland. De Nota Belvedere,

de cultuurhistorische beleidsnota van de Rijksoverheid, bood daarvoor de kans; in die nota wordt behoud

en ontwikkeling, ruimtelijke ordening en cultuurhistorie samengebracht. Met ondersteuning van een

Belvedere-subsidie werd onderzoek verricht naar de Vechtstreek.

De Vecht en zijn directe omgeving is nog eens een apart stukje van de Vechtstreek. Langs het riviertje

rijgen zich tal van kansen, bedreigingen, problemen en uitdagingen aaneen. Die zijn zeer verschillend van

maat, actualiteit, toevalligheid en urgentie. Sommige kwesties hangen samen, anderen staan volledig op

zichzelf. Soms volstaat het nogmaals te wijzen op het schone en daarmee het behoud te vragen; andere

keren is actie noodzakelijk. Soms is die actie dringend, andere keren gaat het om de verre toekomst. Dit

boekje verenigt die waaier van ontdekkingen door ze ieder voor zich te presenteren. Dat betekent dat hier

op trefwoord, zij het een plaatsnaam, een thema of een ontwikkeling,  gezocht kan worden. Onder dat

trefwoord wordt in kort bestek aangegeven: waar bevinden we ons, hoe ziet het eruit, wat is er aan de

hand en wat staat er te doen?

Het totaal aan trefwoorden vormt de inhoudsopgave. Sommige trefwoorden vormen ketens. Onder het

trefwoord ‘motto’ zijn, met een motto, vier van die ketens aangegeven.

Zo richt dit boekje zich tot ieder die de Vecht een warm hart toedraagt en met name ieder die actief

betrokken is bij de verdere ontwikkeling van de Vecht, of dat nu het planten van een haag is, het verbou-

wen van een landhuis, het aanpassen van de oever of het reconstrueren van een weg langs de Vecht.

Burgers en waterschappen; buurtverenigingen en gemeenten; boer en provinciaal bestuur; zij allen zouden

dus hun voordeel kunnen doen met dit boekje.

Complete of affe oplossingen pretendeert dit boekje niet te geven; sterker: dit boekje is nooit af. Er zullen

steeds nieuwe trefwoorden toegevoegd kunnen worden.  Het beoogt vooral een aantrekkelijke selectie te

zijn van die gelegenheden, waar ruimtelijke ordening en cultuurhistorie gelijk op kunnen gaan en samen

het Vechtlandschap kunnen veraangenamen. Het Vechtlandschap was fraai; is nog altijd behoorlijk fraai

en kan fraaier worden. Het is niet moeilijk daaraan bij te dragen. Dat wil dit boekje uitstralen.
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Aa

De biografie van de Vecht begint met de A van Aa.
In middeleeuws Nederlands was het heel gebruike-
lijk om een riviertje met ‘Aa’ aan te duiden.
Muiden, daar waar de Vecht in de Zuiderzee
stroomde, ontleent daaraan zijn naam: ‘Amuthon’,
de oernaam van het dorp uit een oorkonde van het
jaar 953, is ethymologisch als ‘monding van de
Aa’ te begrijpen.

De biografie van de Vecht is eigenlijk treurig.
Ontstaan als kleine veenstroom die de grote
veengebieden tussen Heuvelrug en Holland
ontwaterde, nam de Rijn later ‘bezit’ van de Vecht.
Deze verbinding werd in de vroege eeuwen
‘getemd’ en door de binnenstad van Utrecht geleid.
De Weerdsluis werd daarom beginpunt van de

Vecht; vanaf daar heet het water zo. In plaats van
voedselarm veenwater stroomde er dus nu
voedselrijk Rijnwater door de rivier, aangevuld
met heel wat vuil uit de stad Utrecht. Maar het
betekende een bloeitijd voor de rivier als hoofd-
vaarroute tussen Amsterdam en Keulen. De tocht
over de Zuiderzee was wel verraderlijk en daarom
werd al vroeg gezocht naar kortsluitingen,
bijvoorbeeld met de Weesper- en Muidensche
trekvaart.
De ultieme kortsluiting was het Merwedekanaal en
haar opvolger het Amsterdam-Rijnkanaal, nu 100
jaar terug gegraven. Die interventie degradeerde
de Vecht tot een verlaten stroom. Ook de grote
aantrekkingskracht op stadslieden, die er een
schoon buitenhuis bouwden, was lang voorbij. En

Angstel
Water

[ uit: De Vechtstreek Donkersloot-de Vrij, M. ]
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een nieuwe klap kwam, toen de Zuiderzee
IJsselmeer werd. In plaats van een rivier die naar
zee stroomde -de invloed daarvan was vroeger tot
aan de stadsmuren van Utrecht merkbaar!- is de
Vecht nu verdwaald. Hoe zeer de Vecht verdwaald
is, mag blijken uit het bizarre en treurige feit dat
de rivier slechts 20% van het jaar geheel
noordwaarts stroomt. Is deze mededeling in
zichzelf al voor menig buitenlander onbegrijpelijk;
hij betekent nog iets anders. Voor de overige tijd
stroomt de Vecht van Utrecht naar Nigtevegt en
laat zijn water dan in het Amsterdam-Rijnkanaal
vloeien. Dat komt, omdat het peil van het IJmeer
hoger is en er voor zorgt dat vanaf Muiden naar
Nigtevegt de Vecht zuidwaarts stroomt. De Vecht
is dus een weemoedig symbool van de Neder-

landse waterstaatskunst; een wat toevallige speling
van grote besluiten over de inrichting van Neder-
land.

Een rivier naar zee zal de Vecht nooit meer
worden. Zout water zal nooit meer bij Muiden naar
binnen dringen. Hoogwater in de Vecht zullen we
eveneens weinig meemaken. Maar dankzij het
Restauratieplan (zie aldaar) zal de Vecht iets meer
een rivier worden. De open verbindingen met het
Amsterdam-Rijnkanaal zullen gesloten worden en
het peil zal net zóveel hoger worden gezet, dat het
water ‘naar het IJmeer’ wil.
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Door de geringe dynamiek van de Vecht en het
kleine verschil tussen land en water is die
overgang voor verschillende doelgroepen
interessant. Dat is al eeuwen het geval, zo tonen
oude prenten, en nu nog. Vissers, aanleggende
boten, uitrustende wandelaars en
woonbootbewoners zoeken die overgang op.
Daarvoor zijn plekken nodig, vanaf de weg
bereikbaar, en afmeermogelijkheden, vanaf het
water bereikbaar.
Tegelijk is de zone van land naar water (poten-
tieel) de in oekologisch opzicht meest waardevolle
Vechtzone. De verschillende belangen worden in
de huidige situatie niet gehonoreerd. In meerdere
plannen wordt voor de een of de andere doelgroep
iets bedacht: natuurlijke oevers, aanlegplaatsen en
visstekken. Maar het zou jammer zijn als voor al
die verschillende doelen verschillende objecten
met een eigen logica worden bedacht. De Vecht is
al vol genoeg.

In meerdere trefwoorden wordt het ‘stapelen’ van
belangen langs de oever als oplossingsrichting
verkend. De gestapelde oplossingsrichting is in
feite uit de huidige Vecht af te leiden. De dwarse
steiger met meerpalen koppelt land aan water;
biedt ‘plek’ en afmeermogelijkheid en heeft als
voordeel, dat wanneer deze in een zekere ritmiek
worden toegepast de steiger een oeverzone mee
definiëert. Zoals de populier aan de Maas om de
zoveel meter terugkomt, zou de Vechtsteiger, met
name aan de oostzijde, de diverse aanspraken
bedienen.
Er ontstaat dan langs de Vecht een interessante
menging van een ‘publieke taal’ zoals de hierbo-
ven afgebeelde steiger en de vele door aanwonen-
den aangelegde constructies met een duidelijk
particulier handschrift. Wellicht kan, net als bij
landgoederen, een soort ‘opengesteld’ karakter de
toegankelijkheid van de Vecht via particuliere
steigers vergroten.

Picknick
Varen

Aanlegplaats
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oude tekeningen van aanlegplaatsen langs de Vecht [ uit: De Vechtstroom Rademaker, A. 1794 ]

particuliere aanlegplaatsen
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Angstel
Bodemkundigen kunnen met onderzoek van
boorprofielen veel zeggen over de ouderdom van
de omgeving. Recente onderzoeksgegevens
betreffende de Vecht maken duidelijk, dat de
Angstel en de Vecht min of meer dezelfde zijn.
Veel sterker nog dan de Vecht is de Angstel
hedentendage een uiterst bescheiden riviertje.
Vooral door de scheiding, teweegebracht door het
Amsterdam-Rijnkanaal, is nu maar moeilijk
voorstelbaar dat deze twee rivieren sterk samen-
hangen. Ook watertjes als de Holendrecht, Waver,
Gein en Amstel vormen één familie met Vecht en
Angstel. Een familie van veenrivieren, maar
vooral een soort fysiek verslag van de invloed van
de Rijn.

Nadat rond 800 voor Christus een deel van het
Rijnwater in plaats van de Oude Rijn naar Katwijk
noordwaarts ging stromen, werd de Angstel deel
van het Rijnsysteem. Er waren zeker al
ontwateringsstroompjes in het veen; er bestond al
een Angstel. Die zou dan vanaf de omgeving van
Utrecht naar Abcoude stromen en daar vertakken.
Eén van de takken is het tracé van de huidige
noordelijke Vecht, en via die tak stroomde het
meeste water van de Angstel naar het Flevomeer.
Onder invloed van het Rijnwater ontstonden
rivierverleggingen. Ter hoogte van Breukelen
kwam een verbinding tot stand waarbij de huidige
midden-Vecht gevormd werd. Maar omdat de
hoeveelheid Rijnwater al snel te gering werd om
erosie- en sedimentatieprocessen op gang te
houden, nam de veengroei de overhand. Mogelijk
hebben daarbij de Romeinen een rol gespeeld; zij
hadden er belang bij om de Oude Rijn die de
noordgrens van het rijk vormde, in conditie te
houden.

De Vecht bleef bestaan als afvoer van kwelwater
uit de Heuvelrug. Dat de Vecht binnen de familie
van veenrivieren ogenschijnlijk de belangrijkste is,
zal ook het gevolg zijn van de betekenis van de
Vecht als vaarroute; bodemkundigen veronderstel-
len dat de hand van de mens de Vecht geholpen
heeft.

Aa
Water
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Overal in Nederland is bagger een probleem.
Bodems van waterlopen zijn vaak vervuild en
daarom is de vraag: wat te doen? De Vecht is in
het bijzonder bij Utrecht behoorlijk vervuild.

Er zijn technieken om bagger te verwerken tot
bouwmateriaal, maar capaciteit en afzet zijn
onvoldoende. Het alternatief is opslag, droging en
reiniging op land. Er zijn behoorlijk wat
technieken ontdekt om via biologische reiniging
de vervuiling behoorlijk te verminderen.

Voor het Vechtlandschap biedt bagger ook een
kans. Baggeropslag kan een mogelijkheid zijn om
gebieden, waar het agrarisch rendement terugloopt
en allerlei bouwkundige ontwikkelingen op de loer
liggen, een een nieuwe impuls te geven. De
agrariër als baggerboer!

Bagger op het land kan een aantal gedaantes
hebben, variërend van moeras of rietbegroeiing tot
wilgenstruweel. Daarmee verandert het karakter
van het landschap: als nu sprake is van grasland,
neemt de openheid af. Maar juist in de lager
gelegen polders is openheid een gedaante, die ook
bij grasland als een in historisch opzicht tijdgebon-
den gebruiksvorm hoort. In veel vroeger tijden
moet de Vechtomgeving eerder bosachtig geweest
zijn.
Of het een of het ander gewild is, mag onderwerp
van discussie zijn. Baggeropslag kan vooral gezien
worden als een impuls voor een groene invulling,
die ontwerpbaar is en in een park-opzet met
doorzichten in te bouwen is.

Bagger

Neermaten

Voor Neermaten geldt, dat de omvang te klein is
om van een duurzame toekomst als landbouwge-
bied verzekerd te zijn. De druk van andere functies
is of wordt groot, waarmee de karakteristieke
openheid sterk kan veranderen. Mits slim vorm-
gegeven kan een baggerdepot zich in de praktijk
presenteren als een riet- of wilgenbiotoop die
weliswaar ontoegankelijk is, maar een groen en
(gedeeltelijk) open karakter ondersteunt.

studie baggerdepots  [ uit: Voorbeeldplan Vechtplassengebied
H+N+S landschapsarchitecten 1993 ]
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Bebouwing
Bebouwing is een veelvuldig verschijnsel langs de
Vecht. Op het eerste gezicht blijven de landgoede-
ren beklijven; op het tweede gezicht wellicht de
dorpskernen.
Maar de Vecht kent een intrigrerende variëteit aan
bebouwingstypen. En niet alleen dat; die typen
hebben ook een verschillende verhouding tot de
maat van hun kavel. Juist dat samenspel maakt de
Vecht boeiend. Bijna alle types komen overal voor,
maar er is een duidelijke concentratie van landgoe-
deren en buitens in het middendeel terwijl het
noordelijk deel beduidend meer boerderijen kent.

Voor de toekomst van het bouwen aan de Vecht is
het kennen van deze variëteit en het ritme daarvan
van belang. In een parallelle studie door La4Sale is
juist dit aspect verdiept.

bebouwingstypen, hun oriëntatie op de Vecht en hun relatie
met het achterland
[ uit: Belvedere bouwen Vecht- en Plassengebied la4sale 2002 ]

‘Bouwen aan de Vecht’

woonboot

woonhuis

boerderij

buiten

landgoed
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kastelen, landgoederen en buitens langs de Vecht
[gebaseerd op: Langs de Utrechtse Vecht Albers, L. 1984]
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Belvedere
De cultuurhistorie geniet al langer een grote
belangstelling. Maar het brede begrip cultuur-
historie omvat een waaier van zeer verschillende
disciplines: van aardkunde tot kunstgeschiedenis;
van historische geografie tot monumentenzorg.
Het is niet makkelijk om die samen te brengen.
De nota Belvedere heeft als intentie de diverse
cultuurhistorische disciplines af te stemmen en
meer dan dat: die te verbinden met ruimtelijke
ontwikkeling. Want een goede koppeling tussen
cultuurhistorie, gericht op toekennen van waarde,
bescherming en behoud enerzijds en ruimtelijke
ontwikkeling anderzijds ontbrak. Hoe die verbin-
ding er precies uitziet en wanneer die effectief is,
zou door het uitvoeren van onderzoek zoals dit
boekje duidelijk moeten worden.
De Vechtstreek is volgens deskundigen en leken
een gebied met grote waarde. Vaak wordt gewezen
op de buitenplaatsen; de forten; de plassen. Maar
die observatie van waardevolle objecten biedt nog
geen zinvol verband met ruimtelijke ontwikkeling.
Zo’n verband is wellicht te leggen door te spreken
over ‘het  handelen van groepen mensen tegen de
achtergrond van hun ruimtelijke omgeving’.
Handelen van mensen in het verleden heeft geleid
tot sporen die we als cultuurhistorisch waardevol
kunnen zien; ruimtelijke ontwikkeling is het
handelen van mensen gericht op de toekomst.

De verschillende trefwoorden in dit boekje kunnen
de vraag oproepen: wat is hier ‘Belvedere’ aan? De
voorgaande definitie is daarvoor niet scherp
genoeg. Daarom is hier een aantal begrippen
gegeven, die op een symbolische manier de relatie
van cultuurhistorie naar ruimtelijke ontwikkeling
beschrijven.

Met deze begrippen is ook een soort visie te geven
op de relatie tussen cultuurhistorie en ruimtelijke
ordening.

Belangrijkste element is dat handelen en bewerken
positief worden gezien; daardoor kunnen indivi-
duen, groepen en de overheid bijdragen aan het
decor; aan de identiteit. Door dat voorzichtig te
doen, respecteren zij het museum. Door dat met
creativiteit te doen, verrijken ze het landschap. De
schaal kan er beter mee zichtbaar worden; de
biografie kan worden opgehelderd, de familie-
trekken kunnen worden aangescherpt, de identiteit
kan sterker worden.
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museum
staat symbool voor informatie, thema’s, plekken en objecten die we bijzonder vinden, willen behouden,

koesteren en beschermen. Denk aan Slot Muiden; denk aan die prachtige eeuwenoude eik; denk aan de

zestiende-eeuwse muurschildering in een landgoed.

biografie
staat symbool voor het begrijpen van de geschiedenis van het landschap. Verkavelingen, sluisjes, dijkjes

en forten vertellen iets over waarom mensen in een bepaalde tijd ingrepen in hun fysieke omgeving. De

biografie kan opgehelderd, geaccentueerd en voortgezet worden.

identiteit
staat symbool voor het handelen van mensen in hun omgeving waardoor een gebied of een plek op de

lange duur herkenbaar wordt; eigenheid krijgt; herinnerd kan worden. Identiteit kan aangescherpt en

vernieuwd worden.

familie
staat symbool voor het ordenen van gegevens. De Vecht is familie van de Amstel, omdat het beide

veenrivieren zijn. Maar de Vecht is ook familie van de Brenta bij Venetië en de Neva bij Sint Petersburg

omdat dat allemaal kleine rivieren zijn die hun karakteristiek gezicht ontlenen aan de stedelijke occupatie

van het landschap: het buitenhuis.

schaal
staat symbool voor de omvang van een gebied waarop een object of een serie van objecten betrekking

heeft. Het jaagpad langs de Vecht is bijzonder, omdat het vrijwel de gehele Vecht van zuid naar noord

begeleidde.

decor
staat symbool de manier waarop mensen naar landschap kijken. Waardering voor de Vechtstreek ontstaat

vooral door een fietstocht op een zomerse zondagochtend met een picknick in een lome rivierbocht. Het

gaat over beelden en ingrediënten die zo’n prettige sensatie kunnen bewerkstelligen.

publiek/privaat
staat symbool voor het handelen van de individuele mens die een mooie tuin aanlegt tegenover de hand

van een overheid die een kanaal graaft en dat mooi met bomen beplant.

bewerken
staat symbool voor het bouwen of ontwikkelen van iets nieuws, maar dan geïnspireerd door of aangepast

aan het cultuurhistorische.
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Beplanting
Een grote kwaliteit van de Vecht is gelegen in de
beplanting van wegen, van oevers en van tuinen;
het is een wezenlijk ingrediënt van de identiteit
van de Vecht. Beplanting is tevens één van de
sleutels voor de verdere ontwikkeling van de
Vecht. Maar die sleutel is alleen goed te hanteren
als de verschillende types beplanting begrepen
worden. Want de Vecht toont een bijzondere
typologie.
Het gaat om spontaan versus bedoeld; publiek
versus privaat en variatie versus eenheid; om
gewoon versus bijzonder. Uniek aan de Vecht is de
mengeling van bewust door particulieren, gericht
op de esthetische kwaliteit geplante bomen en
hagen versus de half-spontane, gewone beplanting.
In het oog springend is de parkachtige beplanting
bij buitenplaatsen: rode beuk, kastanje, linde,
treurwilg of exoten als gingko en moerascypres.

Minder opvallend, maar wel bijzonder is de
inplant aan de slootinsteek.

Bitterling
Boom
Slootinsteekbeplanting

Ook bijzonder, maar soms zelfs in negatief
opzicht, is de oeverbegroeiing. Na het opheffen
van het jaagpad is de oever van de Vecht op
sommige plaatsen geheel dichtgegroeid. Daar kan
echter door ingrepen van de beheerders selectief
worden gekapt en zo worden bijgedragen aan
schilderachtige zichtlijnen.

in de traditie van de landgoedbeplanting is op Zwaanwyck recent een nieuwe rode beuk geplant
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knotessen

ind boom

doorgegroeide bitterling gemengde particuliere beplanting laanbeplanting

slootinsteekbeplanting doorgegroeide bitterlingparticuliere beplanting

boomgaard wilgen en hoge leilindes hortensia en heesters

essenhakhout publieke beplantingprivé-groen

boomgaardtyperietoevers
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Bitterling

Uit een brief van Watergraaf en Deputaten aan de Staten van Utrecht , Juli 1765:

“..dat het zandpad afbakkelt en vervalt, en dat zedert weinig jaren omtrent, in
de Brug te Breukelen de diepte van ‘t water ruijm anderhalf voeten vermin-
dert is, waardoor de vaart zeer belemmert, en het aanleggen der schepen op
verscheidene plaatzen ten eenemaal onmogelijk wordt, dat de supplianten
vermeenen dat hij vrij meer tot welvaart zo van de Rivier als zandpad strek-
ken zoude, wanneer, als vanouds, de kanten van het zandpad met bitterling
bestoken wierden, waar door en door het tusschen beide groeijend gras de
kanten vast zouden worden en in malkander groeijen waar omme ook altijd zo
veel zorge omtrent het onderhoud en snijden van den bitterling langs den
Vecht aangewend is...”
[ uit: De natuurlijke historie van de Utrechts-Noordhollandse Vecht Nota RPV 91.07 ]

Beplanting
Natuur

[ uit: de vechtstroom Rademaker, A. 1794 ]
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‘Bitterling’, het woord waarover de Watergraaf in
zijn brief spreekt, sloeg waarschijnlijk op de
bittere wilg (Salix purpurea). Gedurende lange tijd
werd deze als oeverbescherming gebruikt. Werd
dat niet gedaan, dan brokkelde de oever af en werd
de waterloop ondieper. De wilg moest wel worden
gesneden, anders groeide de oever dicht. Dat zou
het gebruik van het jaagpad bemoeilijken.
Langs de huidige Vecht toont zich de bitterling
tegenwoordig in zijn uitgegroeide gedaante. Het
jaagpad heeft zijn functie verloren; de bitterling
wordt niet meer gesneden.
Maar deze oeverbescherming, samen met de
dakpanstapeling zo karakteristiek voor de Vecht,
heeft feitelijk ook nu nog een toepassings-
mogelijkheid, want het probleem van de
afkalvende oever bestaat nog steeds. De natuur-
lijke, beschermde oever kan dus een Vechtse
gedaante krijgen door hem met ‘bitterling te

besteken’; een voorbeeld van een ‘vechtse’ manier
van handelen.
En ook het snoeien van de bitterling is nog altijd
actueel. Ook al is er geen jaagpad meer, nu is in
feite het uitzicht argument om de snoeischaar te
hanteren. Het is dus opnieuw tijd voor een brief!
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een leukere optie: de bijzondere, door de snelweg afgesneden
verbinding met de Zuiderzee aangrijpen: Weesp aan Zee

de nare optie: de standaardnieuwbouwwijk tot aan de
gemeentegrens en een poging de Vecht vrij te laten

Voor de Bloemendaler polder circuleren diverse
plannen en schetsen voor een uitbreiding van
Weesp in woningaantallen die oplopen van 1000
tot 5000. De voorgenomen bebouwing van Weesp
is, samen met het DSM-terrein te Maarssen, de
enige grote bouwlocatie die vlak bij of zelfs aan de
Vecht gelegen is. De impact op de Vecht kan groot
zijn; omdat de open zichten in dit noordelijk deel
wegvallen, maar ook omdat de directe beleving
van de Vecht verandert.

Het voornemen is een enorme ingreep in deze
open polder. Wel zijn er fraaie aanknopingspunten
te vinden die het eigene van de polder respecteren.
We geven hier een paar uit cultuurhistorisch
oogpunt meer of minder aantrekkelijke anker-
punten.

Onder het motto ‘Bouwen aan de Vecht’ wordt
betoogd dat er twee principiële keuzes denkbaar
zijn. Het bewust koesteren van de openheid of het
voortzetten van een handelswijze, namelijk
bouwen aan de Vecht en die ook in het noorden
toepassen. Ook daar was in oude tijden meer
‘buiten’bebouwing dan nu. Met dat gegeven
ontstaat een spannende ontwerpopgave die op de
ensemble- en korrelstructuur van de Vecht moet
voortbouwen.

Bloemendaler polder

Bebouwing
‘Bouwen aan de Vecht’
Open
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bebouwingszones langs de Vecht; van binnen naar buiten: woonhuizen, boerderijen, buitens en landgoederen [ uit: Belvedere
bouwen Vecht- en Plassengebied la4sale 2002 ]

maar waarom niet Weesp aan de Vecht een kans geven?of op zoek naar een manier om het poldervlak polderachtig
te vullen?
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Bodem
Toen de Vecht nog een echte rivier was, werd er
zand en zandige klei direct rondom de rivierloop
afgezet waardoor een stevige wal ontstond in het
zomige veengebied: de stroomrug. Net als overal
in het rivierengebied was daarom direct aan de
rivier een goede vestigingsplaats voorhanden. De
ontginning van het veengebied werd vanuit de
oeverwal ter hand genomen.

Deze noord-zuid gerichte structuur is bepalend,
maar evenzeer is dat de opbouw in oost-west-
richting. Vooral de oostzijde van de Vecht toont
een karakteristieke overgang van rivier met
oeverwal naar uitgestrekt veengebied (de latere
plassen) dat overgaat in de Utrechtse Heuvelrug,
uiteraard ook van oudsher een veilige en droge
woonplek. De Utrechtse Heuvelrug is de leveran-
cier van zeer schoon water maar maakt ook, dat
het landschap van de Vechtstreek een bijzondere
variatie op korte afstand kent.

Indeling

in de omgeving van de Vecht: veengebieden

Het gegeven van een oeverwal is langs vrijwel alle
rivieren de reden, dat een verdichte zone de rivier
scheidt van het open achterland. De vestiging van
vele landgoederen en een reeks van dorpskernen
heeft in het geval van de Vecht deze scheiding
verhevigd. Zelfs in zo’n mate, dat de Vecht een op
zichzelf staande ruimte is geworden met
‘doorzichten’ naar het open achterland.
Uit de bodemkaart volgt, waarom dat in de
noordelijke Vecht minder het geval is. Maar ook
daar waren vroeger buitenplaatsen, die in de loop
der tijd verdwenen zijn. Het contrast tussen een
middendeel met landgoederen en een op zich
staande ruimte en een noordelijk deel dat open in
de veen- en kleipolders ligt is dus minder groot
geweest.
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noordelijk deel van de Vecht: zeekleigebied

zuidelijk deel van de Vecht: oeverwallen en stroomruggen
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Een groot deel van de grond in de omgeving van
de Vecht is in handen van agrariërs. Met hun
productiewijze bepalen zij voor een behoorlijk
deel het landschapsbeeld van de Vecht: het beeld
van een open weidegebied.

Dat landschap is wel open, maar verder behoorlijk
ontoegankelijk. Waar je in een bos vrij kunt
dwalen, moet je je in agrarische gebieden houden
aan de weinige wegen die er zijn.
Er wordt veel geld uitgegeven om agrarisch gebied
aan te kopen, herin te richten en daarmee toegan-
kelijk te maken. Dat is een geld- en grond-
verslindende handelswijze. Vanuit recreatief
gezichtspunt is het landschap nu al ‘klaar’. Het
gaat alleen om toegankelijkheid. Daarom: het
boerenpad!

De boer maakt zich uiteraard zorgen over zijn
bedrijfsvoering: laat de wandelaar afval achter,
maakt hij de koeien aan het schrikken? Reële
problemen, die ten dele door slim ontwerp
verholpen kunnen worden.
Misschien is het een belang van de boerenstand
om de functie die zij heeft letterlijk zichtbaar te
maken; anderzijds gaat het om een eis die vanuit
de maatschappij gesteld mag worden: we willen
ons land zien!
Het boerenpad zou een enorme verrijking van het
Vechtlandschap zijn. Niet alleen omdat de wegen
langs de Vecht weinig aantrekkelijk zijn, maar
vooral ook omdat een netwerk ontstaat met een
aanzienlijke uitbreiding van de wandel-
mogelijkheden. Dat is een basisvoorwaarde voor
het behouden van cultuurhistorische waarden: een
landschap dat voor mensen zichtbaar is, wordt
makkelijker omarmd.

Boerenpad

Wandelen
Neermaten

boerenpad afgescheiden door een hek

boerenpad afgescheiden door een boomsingel

boerenpad als vrijliggende kade

boerenpad als nieuwe kade door verbrede sloot
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voorbeelduitwerking
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Boom
De schoonheid van de Vecht wordt vaak vereen-
zelvigd met de buitenplaats. Dat is te begrijpen.
Het buiten maakt indruk. Vaak blijft het gebouwde
deel, het huis, op het netvlies achter. Maar wie de
de beelden van de landgoederen ontleedt, komt tot
de conclusie dat er een belangrijke rol weggelegd
is voor de uitgegroeide solitaire boom. De statige
eik in het weiland; de treurwilg die over de Vecht
hangt; de rode beuk in de voortuin. Omdat de
boom in veel gevallen de nokhoogte van het huis
ruim overstijgt, wordt daarmee de bebouwing op
zijn plaats gezet. En omdat de maat van bomen
redelijk gelijkwaardig is aan de breedte van de
Vecht, wordt ook in dat opzicht huis, boom en
rivier in esthetisch opzicht ‘aan elkaar geknoopt’.

Bomen zijn daarom van vitaal belang voor het
Vecht-decor. Ze kunnen zelfs nieuwe bebouwing
een Vechtspecifieke sfeer meegeven.
Maar dan moet er wel de ruimte zijn om ze aan te
planten. Dat is een cruciale spelregel voor nieuwe
ontwikkelingen aan de Vecht; een spelregel
waartegen bij kleine nieuwbouwprojecten in
Maarssen en Breukelen overtuigend gezondigd
werd. Natuurlijk zou het altijd fijn zijn om een
grote kavel te hebben en gaat dat vaak niet. Maar
juist langs de Vecht wordt pijnlijk duidelijk
waarom een nieuwbouwplan zonder marge tot
volledige uitwisselbaarheid met iedere
nieuwbouwwijk leidt. Het fraaie uitzicht wordt
geconsumeerd zonder iets bij te dragen. De
vergunningverlenende overheid kan verlangen, dat
de bouwheer zich, wellicht zelfs als
voorinvestering, moeite getroost. Het motto is
duidelijk: de beuk erin!

Hoewel een kavel of een nieuwbouwplan met
voldoende marge een ensemble mogelijk maakt
waarin de boom een beeldbepalende rol speelt
blijkt dat ook zonder de ruime kavel het huis
‘Vechts’ kan zijn. Een kleine tocht langs de Vecht
leert dat een tuin niet enorm groot hoeft te zijn om
toch bij te dragen. Goed voorbeeld doet goed
volgen.

beeldbepalende solitaire bomen op erven en in tuinen

Beplanting
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‘Bouwen aan de Vecht’
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motto 1
Dé cultuurhistorische betekenis van de Vecht is het
fraai bouwen aan dit buitenstedelijk water. Ook
vandaag kan dat nog en zou dat, als vechtse
handelswijze, bij kunnen dragen aan identiteit.
De vraag is dan: waar? hoe?

De Vecht heeft, geënt op de ondergrond, altijd een
soort ontginningsstrook en ontsluitingssysteem
gekend. Binnen deze strook is een korrelvormige
variatie zichtbaar: landgoederen en buitens op
grote groene korrels; boerderijen met hun erf;
arbeiderswoningen met kleine tuintjes; woningen
voor beter gesitueerden met grote tuinen. De
kwaliteit van de Vecht zit in de diversiteit van deze
korrels; de ritmiek en het feit dat er veel ontwerp-
inzet aan is besteed. Essentieel is de verhouding
van het (groene) grondvlak met de bebouwing en
de tussenruimtes tussen verschillende korrels.
Door deze systematiek te bestuderen kunnen
spelregels voor nieuwe toevoegingen worden
gedefinieerd.
De Vecht is gevoelig. Maar het is interessant de
omdraaiing te maken. Is er een toeëigeningsvorm
van de Vecht denkbaar waardoor de Vecht er op
vooruit gaat? Kunnen bouwlocaties naar de Vecht
worden gelokt en daar worden omgevormd tot een
eenentwinstigste-eeuwse voortzetting van fraai
bouwen aan de Vecht?

Bouwen aan de Vecht gaat ook over planten.
Bouwen heeft altijd samengehangen met de
individuele boom, de haag, de
slootinsteekbeplanting en de tuin met grasveld en
hortensia. Samen met het bouwwerk ontstaat
daardoor een complexe ensemble-kwaliteit die de
vechtse sfeer geeft. Bouwen is planten; planten is
bouwen.
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Er zijn diverse invalshoeken denkbaar om de cultuurhistorische waarde van de Vecht te bepalen. Voor
deze studie zijn twee vragen boven alles relevant:
• wat maakt nu de Vecht als geheel bijzonder?
• hoe kan de cultuurhistorische betekenis zo gedefinieerd worden dat deze hanteerbaar is als richtsnoer
voor ruimtelijke ontwikkeling?

Cultuurhistorie

bijzonder
De Vecht is in de verste verte geen rivier meer. Het
is een ‘kanaalachtig’ water. Of dat jammer is of
niet, daarover valt uit het oogpunt van rivierliefde
te twisten. Maar het maakte een uiterst gevarieerde
occupatie van de Vecht als geheel mogelijk. Het
water van de Vecht is, definitief door de Afsluit-
dijk, in geen enkel opzicht bedreiging of belemme-
ring en daarom is de Vecht totaal verknoopt met
huis en tuin.
Wat de Vecht bijzonder maakt, is de ‘urbane’
toeëigening van de rivier. Het feit dat het water
geen dreiging vormde, is hiervoor bepalend
geweest. Het zichtbare deel van de stedelijke
toeëigening is natuurlijk de hoogtijperiode van de
bouw van buitens en de uitwerking die dat heeft
gehad op de verfraaiing van boerenhuizen en
arbeiderswoningen. De Vecht is een statige
pronkrivier. De bebouwing langs de Vecht is
grotendeels geen onderdeel van een bestaande stad
of dorp: het is eigenlijk ‘Vechtstad’: een
lintvormige, losse nederzetting.
Niet voor niets vergeleek de Vechtplassen-
commissie de Vecht met de Italiaanse Brenta en de
Russische Neva: ook daar dat typische gezicht van
een stedelijke rivier. Wie in Nederland de Vecht
vergelijkt met veenstromen als Amstel en Angstel;
met kleine riviertjes als Eem en Mark of met
bebouwde rivieren als de Oude Rijn vindt juist in
die hoogwaardige stedelijke toeëigening de unieke
betekenis.

ontwikkeling
En daarin ligt dan ook de sleutel tot ruimtelijke
ontwikkeling. We kunnen de Vecht opvatten als de
gestolde uitdrukking van dat urbanisatieproces.
Maar dat is dan een heel toevallige expressie:
allerlei landgoederen, buitens en kastelen zijn
allang verdwenen. Het is ook een kwetsbare wens:
we leven in een druk land en er zullen zeker
nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden.
We kunnen het toeëigeningsproces ook zien als
een beweging die te lang stil heeft gestaan en nu
opnieuw geactiveerd kan worden. Dat kan tot
verliezen leiden: bijvoorbeeld voor wie de huidige
verhouding open/dicht wil behouden. Of wie een
nieuwe bouwvorm in architectonisch opzicht
tegenstaat. Dat is echter een gegeven dat altijd
onderdeel was van de dynamiek aan de Vecht en
eventueel door spelregels beïnvloed moet
worden.In het motto ‘Bouwen aan de Vecht’ is het
reactiveren van het bouwproces uitgewerkt.
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de waardenkaart uit de Nota Belvedere; de Vechtstreek is als een gebied met hoge waarden opgenomen
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Decor
De dichte landgoedbebouwing op de oeverwal en
de reeks van dorpen definieert de Vecht over een
lang stuk van de rivier tot een op zichzelf staande
ruimte.
De bijzondere kwaliteit van dit fenomeen is dat
daarmee de Vecht in de dynamiek van Hollands
midden een eigen plaats kan innemen en als in een
decor de bezoeker doet vergeten hoe dichtbij het
verkeer op de A2 raast, duizenden werknemers in
Amsterdam Zuidoost hun dagelijks werk doen en
tienduizenden nieuwe huizen gebouwd worden.
Het reactiveren van het bouwen aan de Vecht is
mede hierom ook strategisch van belang; het
versterkt het decor en daarmee de eigen Vecht-
identiteit, daar waar de stad oprukt.
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Deltametropool

Programma

Van decor naar Deltametropool. De Vecht ligt in
de flank van de Randstad. Met die term wordt als
sinds de vijftiger jaren de stedenring aangeduid.
Sedertdien zijn de begrippen ‘’Randstad’ en
‘Groene Hart’ in de Nederlandse planning
vertrouwde woorden geworden.
 Gestuurd en ongestuurd heeft de Randstad zich
enorm ontwikkeld. De Vecht is door die ontwikke-
ling tamelijk onberoerd gebleven, alhoewel de
groei van kernen als Maarssen, Breukelen en
Weesp direct samenhangt met de Randstedelijke
dynamiek. Het laatste decennium is er daarentegen
sprake van een opvallende rust. Het karakter van
de Vecht is daar debet aan; de ruimtelijke structuur
en de waardering daarvan biedt een behoorlijke
weerstand tegen grootschalige ontwikkeling.

Sinds een aantal jaren wordt niet alleen van
Randstad, maar ook van Deltametropool gespro-
ken in een poging om met dit nieuwe begrip ook
de stuurbaarheid van die dynamische gebied een
nieuwe impuls te geven.
De Vecht zal, onverschillig deze begrippen-
wisseling, in de flank van de dynamiek blijven
liggen. Vooral de open delen zouden onder invloed
van die dynamiek kunnen veranderen. De
Bloemendaler polder bij Weesp wordt al jaren op
zo’n verandering voorbereid. Maar de grote
bouwopgaves die in de omgeving van Amsterdam
en Utrecht worden geformuleerd, lijken de Vecht
op voorhand te willen vermijden.
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Dijk

Vechtprofiel
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Dat de Vecht in het noorden dijken heeft, valt niet
eens echt op. Toen zeewater de Vecht opgestuwd
werd, waren deze dijken van vitaal belang. Maar
ook nu nog beschermen ze lager gelegen achter-
land.

Vaak zijn de maatvoering van de weg en dijk in
evenwicht en ontstaat een totaalprofiel dat
bijdraagt aan de Vechtse vormentaal. De vaak iets
lager gelegen weg schept een zekere afstand tussen
oever en weg en biedt daarom ook veel meer
gelegenheid voor bijvoorbeeld een picknick of een
middagje vissen dan het zuidelijk deel.
Omdat de dijk een bescheiden waterstaatkundige
betekenis heeft, raakt het profiel makkelijk zoek
als er andere belangen in het geding zijn; zie
bijvoorbeeld het ‘woonboottraject’ Weesp-Muiden.
Maar er zijn nog de nodige prachtige profielen die
tot voorbeeld kunnen strekken.
De informatie van fraaie dijkprofielen is een
inspiratiebron bij ingrepen aan het profiel, als dat
uit oogpunt van wegfunctie; oeverfunctie;
verblijven op de oever of woonbootrangschikking
nodig is. Binnen de (potentiële) Vechtprofiel-
familie is het dijkprofiel in de huidige situatie al
vrijwel ‘op orde’ en letterlijk maatgevend voor nog
te optimaliseren familieleden.
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Erfafscheiding

Omdat langs de Vecht zoveel particulier grondbe-
zit voorkomt, is de erfafscheiding een rijk verbreid
gegeven. Waar boerenland door een sloot en
prikkeldraad onopvallend gescheiden is van de
openbare weg, nemen andere grondbezitters
maatregelen met zeer diverse motieven. Daarom is
net als bij beplanting aan de Vecht een heel
typologisch scala zichtbaar.
Landgoedeigenaren hebben andere problemen dan
kleine grondeigenaren: de lengte van soms vele
honderden meters; de behoefte een inrijpoort met
grandeur neer te zetten. Woonbooteigenaren
blijken vooral gemotiveerd de smalle strook grond
langs hun boot te omheinen, vaak potdicht, om
enige privacy te krijgen.
Zo toont de Vecht schuttingen in vele vormen;
hagen, hekken en muren. Van elk van die types
treffen we mooie en onaangename aan. Soms zijn
omheiningen te vinden, die je bijna ‘Vechts’ zou
willen noemen of die bijdragen aan de Vechtse
sfeer. Dat heeft iets te maken met de kwaliteit van
materiaal; de duurzaamheid en veroudering er van,
de kleur, de subtiele transparantie (bijvoorbeeld
gesloten met doorkijkjes) en de verhoging van de
atrractiewaarde van de toegangspoort.

De erfafscheiding is een even eenvoudig als
moeilijk thema. Mooie erfafscheiding dragen veel
bij, nare erfafscheidingen doen veel af aan het
landschap. De hand van de grondbezitter en de
variatie die daardoor geboden wordt heeft een
eigen waarde, maar ondergraaft die waarde
tegelijk wanneer op korte lengte een kakelbonte
verzameling te zien is.

Toch is de erfafscheiding bij uitstek een thema,
waar kwaliteitsverbetering kan worden bereikt.
Door het neerzetten van goede voorbeelden en
slechte voorbeelden; het organiseren van een
zekere concurrentiedrang (‘wie heeft de mooiste?’)
en het doordenken over ‘Vechtse’ vormen. De
Gamma in Breukelen en de Praxis in Weesp
zouden in hun assortiment eigenlijk een ‘couleur
locale’ moeten aanbieden.
Daarbij is wellicht de grootste vraag: hoe is de
afscherming te combineren met doorzicht? Want
zonder tenminste een doorkijkje op de Vecht is het
Vechtlandschap verdwenen!

‘Bouwen aan de Vecht’
Kwaliteit
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Fietsen

Vechtprofiel
Wandelen

Het drukke gebruik tekent zich af in de kapot-
gereden bermen.
Vanuit het belang van het  fietsen zou de oostelijke
weg meer ten dienste van recreatief langzaam
verkeer moeten  staan. Dat betekent: weren van
autoverkeer. Eénrichtingsverkeer; knippen van
wegen en andere bebording met bijvoorbeeld
periodieke afsluiting kunnen worden ingezet.
Kombineren we dat soort gedachten met andere
belangen, dan komt ook een wegvesrmalling in
beeld. Dat levert een aangenamere fietsroute op,
maar schept ook ruimte voor oever en berm. Daar.
is uiteindelijk ook de fietser zelf bij gebaat omdat
die oever ruimte mogelijk maakt om eens af te
stappen voor een picknick of een rustpauze.

De Vecht is bij uitstek een fietsrivier. Net als voor
wandelen geldt fietsen als een lichtvoetige en
laagdrempelige manier om de cultuurhistorische
betekenis van het landschap te ervaren. De fietser
kan oost en west van de Vecht de gehele rivier
affietsen en van daaruit boeiende koppelingen
leggen met andere routes. Vanuit Utrecht is de
rivier een belangrijke uitvalsroute.
Toch is het fietsen langs de Vecht verre van ideaal.
Westelijk van de Vecht, tussen Utrecht en Loenen,
is sprake van een drukke provinciale weg. Aan
vrijwel de gehele oostzijde is er een weg voor
lokaal verkeer, maar ook het recratief autoverkeer
en sluipverkeer maakt gebruik van deze smalle
weg, het voormalige jaagpad. Op zomerse dagen
kan het hier file-rijden zijn.
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opgave

Een weggedeelte dat een aantal positieve Vechtse aspecten
samenvat: smal profiel dat voor veel en hard rijden niet
geëigend is; parkeren vindt naast de weg plaats; particulier
eigendom met een reeks van erfafscheidingsvariaties;
boeiende doorzichten in privé-tuinen. Anderzijds is dit profiel
juist niet Vechts omdat het zicht op de Vecht geheel
weggenomen is.
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Geluk
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Hortensia
Als er zoiets is als een Vechtse couleur locale, dan
hoort daar de hortensia bij. Hoe truttig, lelijk,
smakeloos of saai de een of de ander hem mag
vinden, door de lange en veelvuldige toepassing in
grote en kleine tuinen is de hortensia een vechtse
ingrediënt geworden. Neem een wit hek, een
theekoepel, een inrijpoort en een rij hortensia’s
hangend over het water met een bankje er tussen
om een kopje thee te drinken en de ingrediënten
van de archetypische Vechtse tuin zijn daar.
Interessant aan de hortensia is verder, dat de plant
duidelijk zelf zijn noodzaak uitdraagt: ook daar
waar nieuwbouw wordt neergezet, of wellicht zelfs
juist daar waar nieuwbouw wordt neergezet,
verschijnt de hortensia. Zoals de stokroos het
stadsstraatje tooit en de begonia de boerentuin siert
mag hier de hortensia op de folder.
Daarom is de hortensia een ingrediënt van het
motto ‘bouwen aan de Vecht’; een letterlijk object
en een figuurlijk symbool van de mogelijkheid om
door hedendaags bouwen een Vechtse traditie
voort te zetten.

Beplanting
‘Bouwen aan de Vecht’
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overlangs reeks
De Vecht is een opeenvolging van intieme stads-
en dorpskerntjes met bruggen; soms eenzijdig,
soms tweezijdig, die door hun verdeling tevens
een reeks van trajecten tussen deze kernen
definiëren.

In zijn huidige gedaante is de Vecht op een aantal
manieren praktisch in te delen.

overdwars
Dwars op de Vecht is een min of meer symmetri-
sche reeks zichtbaar; van west naar oost:
het lint:
aan de weg, op de oeverwallen, is een lintvormige
ontwikkeling waarin landhuizen, boerderijen,
arbeiederswoningen, bosjes, weilandjes, boom-
gaarden etc. zich afwisselen. Waar dit lint niet
ontwikkeld is, is zicht op (meest) open achterland;
de weg:
deels de voormalige hoofdroute Utrecht-Amster-
dam; deels een lokale weg.
de oever:
soms een wat ruimere oever met uiterwaard-
karakter; vaak zeer smal en ook vaak door
bebouwing versteend.
het water:
de eigenlijke Vecht en de vaarweg met een breedte
gemiddeld tussen 60 en 85 meter, maar met
extremen van 20 en 100 meter; in het algemeen
van zuid naar noord breder wordend;
de oever:
vrijwel altijd zeer smal; meestal onbebouwd en
direct aan de weg;
de weg:
vrijwel altijd een smalle lokale weg, ontwikkeld
uit het jaagpad;
het lint (zie west)

Indeling

Bodem

de reeks van west naar oost heeft een maatverhouding,
waardoor (in het ene extreme geval) het landschap over de
rivier doorloopt en (in het andere extreme geval) de rivier
met zijn groene wanden een ruimte in zichzelf wordt
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overlangs driedeling
De Vecht heeft zulke uiteenlopende gezichten, dat
er in de huidige situatie niet één Vecht bestaat. Dat
wat men normaliter ‘Vecht’ noemt, slaat meestal
op het middendeel van Maarssen tot Nigtevegt.
het urbane deel:
de Utrechtse Vecht. Oost- en westzijde zijn
verschillend, daarom is dit deel zo’n 5 tot 10
kilometer lang. Loopt van hartje Utrecht naar
buiten; nabij de binnenstad gedomineerd door een
combinatie van verdwijnende bedrijvigheid en
arbeidershuisjes, verderop door de uitbreidings-
wijken Zuilen en Overvecht. Aan de westzijde
voortgezet in de industrie van Maarssen.
het landgoeddeel:
de Vecht met een weliswaar landelijke sfeer, maar
een urbane geschiedenis door de vestiging van
rijke koopmannen. Het meest karakteristieke deel
met landgoederen, bossen, boerderijen, doorzich-
ten.
de landelijke Vecht:
Grofweg na Nigtevegt is er nu geen sprake meer
van landgoederen; de Vecht is breder en heeft
daardoor meer natuurlijke oevers. Dat landelijk
karakter wordt versterkt door de open polders en
verspreide boerderijen.

de urbane Vecht

de landgoedelijke
Vecht

de landelijke Vecht
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Jaagpad

de Vecht bij Maarssen, 1906  [ Gemeente-archief Utrecht ]

Vechtprofiel
Wandelen
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Vanouds was de Vecht een belangrijke transportas:
de Keulse Vaart. Daarom was aan de oostzijde van
de Vecht een jaagpad aanwezig. Oude foto’s tonen
dat het jaagpad soms gescheiden was van het
zandpad, de naam die ook nu nog bestaat .
In 1915 werd het jaagpad opgeheven, nadat al
enkele decennia eerder een kanaalverbinding van
de Rijn met Amsterdam tot stand kwam.Sinsdien
is het jaagpad deels opgegaan in openbare weg;
deels letterlijk verdwenen en voor kleine stukjes
nog aanwezig. Het cultuurhistorisch belang van
het jaagpad is niet zozeer het herstel; de functie is
definitief verloren. Het jaagpad is meer te zien als
inspiratie voor een Vechtprofiel waarin ruimte is
voor een wandelpad. Dat is een betekenis die de
Vecht over grote lengten verloren heeft.
Het (terug)winnen van die wandel- en verblijfs-
mogelijkheid is alleen reëel in combinatie met
oeververbreding, wegversmalling en een
verkeerscirculatieplan mogelijk zijn.
Uit de aard der zaak was de Vechtoever vroeger
open; anders is een schip maar moeilijk vanaf de
kant te trekken. Het snijden van de bitterling
betekende een bepaald beeld, specifiek samenhan-
gend met de transportwijze. Nu groeien delen van
de oever dicht. Dat is geen probleem in verband
met transport, maar verandert de waarneming van
de Vecht fundamenteel. Het is een lastig probleem:
een verdicht beeld, mits mooie doorzichten
bewaakt worden sluit aan bij het parkachtig
karakter; vanwege de jaagpadgeschiedenis zou een
open beeld toepasselijker zijn.

[gebaseerd op: langs de Utrechtse Vecht Albers, L. 1984]
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Jaartal
7000 v Chr eerste mensen in de Vechtstreek?

700-600 v Chr vroege IJzertijd, met boomstamkano in de Aetsveldse polder

12 v Chr Drusus met troepenschepen via Vecht richting Almere

2e eeuw Plinius de Jongere verhaalt van (armzalig) vissersleven langs de Vecht

240 Germaanse Franken rukken op richting Vechtstreek

400-410 Angelen en Saksen nemen macht over in grote delen van Frisia, tot Vechtdelta

723-975 archivalia spreken van de Middeleeuwse gouw Niftarlake

834-835 Vikingschepen op de Vecht, richting Dorestad

953 schenking van Muiden met de tol door de Duitse keizer aan bisschop van Utrecht

11e eeuw oudste ontginningen van moerassen nabij de Vecht

1122 kunstmatige afdamming van de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede

1130 rond dit jaar aanleg Otterspoordam met daarin een sluis

1437 Hinderdam gebouwd

1596 verbinding A’dam-Utrecht via de Vecht komt tot stand met 2 schepen per dag

1600 aanleg zand- en jaagpad van Utrecht naar Breukelen

1609 bouw Weerdsluis in Utrecht

1628 bouw van Goudestein door ‘projectontwikkelaar’

1629 Naardermeer drooggemalen en om militaire redenen weer onder water gezet
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1629 Staten van Holland besluiten tot aanleg van een waterlinie van Vreeswijk tot de
Hinderdam, de Oude Hollandse Waterlinie

1684 aanleg rijweg van Utrecht naar Breukelen (incl. tolheffing)

1719 ‘De Zegepralende Vecht’ verschijnt

1822 Keulsche Vaart (A’dam-Vreeswijk) door Willem I verbeterd

1824 Nieuwe Hollandse Waterlinie gereed

1844 spoorlijn Amsterdam-Breukelen-Utrecht (reistijd ca 70 minuten) gereed

1892 opening Merwedekanaal (sinds 1952 Amsterdam-Rijnkanaal)

1906 Natuurmonumenten wordt opgericht en verwerft Naardermeer

1930 Vechtgemaal in de westelijke doorvaartgang van de Zeesluis te Muiden

1932 Afsluitdijk maakt het Vechtgemaal weer overbodig, Zuiderzee wordt IJsselmeer

1936 oprichting Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk plassengebied

1954 snelweg Utrecht-Amsterdam gereed

1966 dam in de Reevaart te Nederhorst den Berg

1980 einde zandzuigen door Ballast Mij in de Spiegelpolder

1996 Restauratieplan Vecht (RPV) wordt vastgesteld

1997 beheer Vecht komt in handen van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi & Vecht
(AGV), dat als uitvoerder de Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) aanstelt
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Kwaliteit

Wellicht raadselachtige foto’s sieren dit trefwoord.
Dat is bewust gedaan om dit zo moeilijke begrip
ook zijn weerbarstigheid te laten behouden.
Menigeen heeft reeds zijn tanden gebroken op
‘kwaliteitsbevorderende’ maatregelen in ruimte-
lijke ordening. Het ‘Beeldkwaliteitsplan’ is voor
de een een goede vorm; de ander ziet kwaliteit
vooral als uitkomst van een goed proces dat door
een ‘Qualityteam’ getoetst wordt en de derde gaat
er van uit dat kwaliteit vooral iets is dat met
‘gebiedseigen’ te maken heeft.
Wij sluiten bij dat laatste aan door kwaliteit te
definiëren in relatie tot een ‘Vechtse’ handelswijze.

De huidige Vecht leert van alles.
Op het beeld-niveau is de Vecht aan de ene kant
een doelbewust rariteitenkabinet; aan de andere
kant een landschap dat bijeengehouden wordt door
boeiende overeenkomsten. De hortensia is wellicht
het symbool, maar er is ook iets met de kleur wit.
Daarom de foto van een meerpaal, een heel
gewoon ding dat het met een wit hoedje hier zo
mooi doet.
Die kabouter in zijn lieve tuintje toont iets anders
van de Vecht: de wens, tot op het tuttige af, de
eigen omgeving te verzorgen. Het contrast tussen
bijvoorbeeld Breukelerveen en Breukelen,
nauwelijks 10 kilometer van elkaar gelegen, is

enorm. De kwaliteit van de Vecht is voor een deel
gegarandeerd door dit simpele zorg dragen voor
erf en tuin, dat langs de Vecht heel gewoon is.
De derde foto is toegevoegd omdat de Vecht zijn
eigenheid krijgt door de spanning of harmonie
tussen het spontaan natuurlijke, hier een eenvou-
dige rietoever, en het menselijk ingrijpen, hier in
de vorm van een bijna vlammende pampagras-
enscenering. Daarom ook is de eco-oever langs de
Vecht zo’n lastig ding: die moet nog een bewer-
king te krijgen om aan de Vecht te passen.
De geit: die staat symbool voor de zo Vechtse
spanning tussen het continue, publieke enerzijds
en de individuele afwijking anderzijds. Er is
vrijwel geen rivier te bedenken waar in een zo
landelijke context menselijk ingrijpen tot aan de
waterlijn zo alomtegenwoordig is. Soms mooi,
soms niet mooi, maar in zichzelf Vechts.

Kwaliteitszorg heeft te maken met het bewust
uitdragen van deze aspecten en waar mogelijk het
ontrafelen er van, zodat ze in een nieuwe situatie
ontwerpbaar worden. De analyse van bestaande
bebouwing in een korrelstructuur (zie: La4Sale) en
de analyse van oeverfuncties en -beelden in dit
boekje zijn voorbeelden van het ontwerpbaar
maken van ‘Vechtse informatie’.
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Motto
De invalshoek van trefwoorden roept natuurlijk de vraag op, of achterliggend grotere lijnen te ontwaren

zijn. Om die zichtbaar te maken, zijn 4 motto’s gedefinieerd. Uiteraard snijden deze motto’s juist een

thematiek aan op het grensvlak van cultuurhistorie en ruimtelijke ontwikkeling.

In feite zijn die 4 motto’s ook in een schematische dwarsdoorsnede te situeren. Die dwarsdoorsnede toont:

• de Vecht (in dit geval: de waterloop)

• de oevers

• de aanliggende wegen

• de oeverwal of de bebouwde / bebouwbare zone

Bij deze motto’s staan de trefwoorden vermeld die expliciet dit motto uitwerken of ermee in samenhang

te lezen zijn.

motto 1 bouwen aan de Vecht
Dit motto betreft de oeverwal of bebouwbare zone.
Aanknopend bij een al eeuwen gepraktiseerde
handelswijze wordt gesteld, dat bouwen aan de
Vecht aan te bevelen is; incidenteel of over grotere
lengten. In een parallelle studie van  La4Sale is dat
verder uitgewerkt. Maar het gaat ook over planten:
bouwen aan de Vecht is bij uitstek ook het planten
van een boom.

trefwoorden: ‘Bouwen aan de Vecht’ / bebouwing, beplan-
ting, Bloemendaler polder; bodem; boom; decor; erf-
afscheiding; kwaliteit; Neermaten; open; slootinsteek-
beplanting; Utrecht

motto 2 vechten voor een oever
Dit motto betreft de oever. Daar vallen een aantal
vragen samen: er is te weinig ruimte voor natuur;
voor recreatie; voor een jaagpad; voor land-
waterovergangen en de oever ziet er niet goed uit.
Een door de eeuwen heen ontwikkelde vorm van
een rivier in menselijk gebruik is door uitdijende
verkeersdruk ondermijnd. Die vragen blijken, juist
door ze samen te nemen, oplosbaar.

trefwoorden: ‘Vechten voor een oever’ / aanlegplaats;
bitterling; jaagpad; natuur; picknick; restaurantieplan
vecht; woonboot
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motto 4 waardering voor water
Dit is het stille motto, slaand op het water en op de
aansluitingen van het watersysteem. De gedachte
is, dat vanwege het menselijke gebruik de
biografie van het water veel cultuurhistorisch
relevante informatie biedt, die op dit moment niet
naar voren komt. Ruimtelijke ontwikkelingen
kunnen de schatten in deze laag ophelderen.
Daardoor krijgen die ruimtelijke ontwikkelingen
bij voorbaat een zekere inbedding.

trefwoorden: ‘Waardering voor water’ / dijk; oever-
verbinding; uitspanning; verdedigingslinie; water

motto 3 verkeren en flaneren
Hier gaat het in de eerste plaats om de aanliggende
wegen, maar ook om de ‘verkeers- en verblijf-
functie’ van water en oever. De stelling is, dat door
de verkeersruimte weer te comprimeren en de
verkeersdruk op andere wijze dan met meer asfalt
op te lossen, een hele reeks vragen opgelost kan
worden - en bovenal: de Vecht mooier wordt.

trefwoorden: ‘Verkeren en flaneren’ / boerenpad; dijk;
fietsen; jaagpad; oeververbinding; picknick; toeren; varen;
wandelen

de vier motto’s gekoppeld aan een schematische dwarsdoor-
snede van de Vecht

1 3 2/3 4 2/3 3 1
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De Vecht heeft een bescheiden
natuurwaarde.Weliswaar is met de reeks aan
landgoederen een bijzondere biotoopvariëteit
geboden; de Vecht zelf is eigenlijk wat armoedig.
Er zijn vrij weinig rivierprocessen ‘aan het werk’
en de ruimte is letterlijk minimaal.

Potentieel heeft de Vecht zeker betekenis, omdat
in een wijder verband de rivier een schakel kan
zijn tussen gebieden van grote betekenis. Het
Natuurbeleidsplan (‘Ecologische
Hoofdstructuur’) toont een pijl die het Groene
Hart met de Utrechtse Heuvelrug en de
Randmeren verbindt. Vooral lijnvormige
structuren in het landschap zoals oevers, bermen
en bosstroken bieden beschutte doorsteken mits
ze rustig gelegen zijn en niet te grof onderbroken
worden. In alle gevallen geldt, dat de corridor
van A2, Amsterdam-Rijnkanaal en spoorlijn een
forse barriëre is. Dat laten we hier buiten
beschouwing en concentreren ons op die andere
barriëre: de Vecht. Met zijn matige water-
kwaliteit, smalle oevers en harde
oeverbeschoeiing is de Vecht geen aantrekkelijke

Natuur

verplaatsingsmogelijkheid, zowel dwars er over
heen als met de Vecht mee van noord naar zuid.
Het Restauratieplan Vechtoevers is een aanzet om
deze situatie te verbeteren. Maar een grootschali-
ger herontwerp van de oevers is onontbeerlijk.

Ecologisch belang gaat daarbij samen met het
cultuurhistorische. De oevers van de Vecht waren
in hun historische gedaante veel breder, rijker van
structuur en flauwer uitlopend in het water. Ook
waren er meer oeverlandjes dan er nu zijn.
Maar tegelijk betekent dat dat de standaard
ecologische oever niet de oplossing zijn. Er is een
specifiek Vechts herontwerp nodig dat een oever
oplevert die breder is, rijk van structuur, flauw
afloopt, tegen golfslag beschermd, er mooi uitziet
en voor de recreant toegankelijk. Versmalling van
aanliggende wegen is onontbeerlijk; daar is de
enige mogelijkheid om enkele meters te winnen.
En juist dat samenvallen van belangen is een
gouden kans om riviertrajecten waar tot nog toe
geen kans werd gezien, aan te pakken - zoals
Maarssen-Breukelen oostzijde; de meest smalle
passage.

Programma
Restauratieplan Vecht
Vechtprofiel
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nieuw aangelegde ecologische oevers in het kader van het Restaurantieplan Vechtoevers

opgave
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Onder dit trefwoord schuilt een gebied dat ook
aangeduid had kunnen worden met namen als
‘Otterspoor’ en ‘Nijenrode’. Het gaat om het
gebied ingesloten door Maarssen, Breukelen,
Vecht en kanaal. Een landelijk gebied met twee
aandachtstrekkers: ten eerste kasteel Nijenrode,
ten tweede de opvallende open zichten.
Dit gebied heeft een soort symbolische functie.
Het is, stroomafwaarts gezien, het eerste open
gebied aan de westzijde van de Vecht. Een gebied,
dat in potentie de verbinding met het Groene Hart
vertegenwoordigt. Ook een gebied, waarvan je
mag verwachten dat het op rijksniveau bij nieuwe
nota’s en schetsen over grootschalige ontwikkelin-
gen wel eens per ongeluk of bewust wordt
ingekleurd.
Enige zorg is dus wel op zijn plaats. De actualiteit
onderstreept dat: het grondbezit is aan een
behoorlijke dynamiek onderhevig.
Als je die zorg in het kader van een studie naar de
samenhang tussen cultuurhistorie en ruimtelijke

Neermaten (1)

Bagger
Boerenpad

ontwikkeling ontleedt, is er het een en ander over
te zeggen.
Zoals:
Welke waarde heeft het gebied nu en in welke
mate moeten we ruimtelijke ontwikkeling met
zorg bezien?
Welke aanknopingspunten liggen er om die
waarde, als dat nodig is, te verhogen?
Welke aanknopingspunten liggen er om nieuwe
ontwikkelingen een positieve betekenis te geven?
Welke nieuwe ontwikkelingen zijn voorstelbaar?

Maar de meest relevante vraag is: hoe definiëren
we eigenlijk het gebied? Want het lijkt planolo-
gisch gezien wel een makkelijk te begrenzen
gebied, maar het valt uiteen in een aantal verschil-
lende eenheden met letterlijk verschillende namen;
een verschillende ondergrond en een verschillende
ontginningsgeschiedenis. Die gebieden strekken
zich ook buiten de grenzen die we nu trekken, uit.

lijnen:
infrastructurele lijnen
uit verschillende perioden

vlakken:
verschillende poldereenheden
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polder Neermaten -1850 [ Topografische Dienst ]

punten:
kastelen, landgoederen en buitens polder Neermaten - 2000 [ Topografische Dienst ]
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Neermaten (2)

Zonder de feitelijke ontwikkelingen in het
gebied te kennen -want er bestaat geen eenduidig
beeld van de toekomst van Neermaten- kunnen
we op basis van de aard van verschillende
scherven richtinggevende uitspraken doen.

Zo is er ten eerste de oeverwal, die als
‘ontginningszone’ wordt gezien. In de filosofie
van dit project is bebouwing daar uitstekend
voorstelbaar en zelfs een te verwelkomen
denkrichting, mits die bebouwing zich voegt in
een spelregelpakket dat in de op zichzelf staande
studie van La4Sale is uitgewerkt. Bebouwings-
kansen beperken zich niet tot de oeverwal, maar
zijn vooral georganiseerd in een bepaalde
‘korrel’.

Een belangrijk ander deel van het gebied, dat
zich in zijn aard uitstrekt tot over het kanaal, is
in feite te begrijpen als onderdeel van de kom of
van het veenweidegebied. Vlak, laaggelegen en
open - maar ook zeer gevoelig voor veranderin-
gen. Die gevoeligheid telt, omdat de A2-corridor
mogelijke veranderingen nu al heel dicht bij
brengt; zie alleen al het knooppunt Breukelen.
Onder het trefwoord ‘bagger’ is aangegeven hoe
een onverwacht nieuw programmapunt kan

worden aangegrepen om zo’n gebied een nieuwe
betekenis te geven en daarbij het wezenlijke
karakter voort  te zetten.
Vanuit cultuurhistorisch oogpunt is ertevens de
kans een aantal oude lijnen die deels nog wel,
deels niet meer zichtbaar zijn, op te pakken. De
Otterspoorsedijk liep vroeger ongehinderd door en
is nu in Maarssen nog beperkt zichtbaar. De oude
lijn van Kortrijk is nog zichtbaar maar heeft iedere
relatie met Neermaten verloren.
De Haarrijn is daarom een buitengewoon interes-
sante schakel. Die biedt een reële kans om een
relatie te leggen. Bijvoorbeeld bij het trefwoord
‘wandelen’ is gesuggereerd, dat de Haarrijn een
nuttig koppelstuk kan zijn, mits uiteraard een brug
wordt geslagen door de corridor. Op dat moment
krijgt de relatie via de Haarrijn betekenis en dat
dekt met de intentie van het motto ‘Waardering
voor water’; hiermee wordt juist zo’n biografisch
element uitgelicht.
Tenslotte is onder ‘boerenpad’ Neermaten als
proefgebiedje uitgewerkt om een lokale paden-
structuur te ontwikkelen die de kwaliteiten van het
gebied blootlegt.



65



66 �

Oeververbinding

huidige spoorbruggen en viaductenhuidige bruggen in dorpskernen

Wandelen

De Vecht telt 28 bruggen waarvan  7 voor
snelverkeer, 2 voor treinverkeer,  19 voor lokaal
verkeer en geen specifiek voor fiets- of wandel-
verkeer. Er is één pont.
Vooal de bruggen in de oude dorpskernen verlenen
een bijzondere charme aan de Vecht. Is de
oeververbinding ook een ontwerpthema?
Daar kunnen 3 aanleidingen voor bestaan.
De eerste is nieuwe hoofdinfrastructuur - die
echter niet wordt voorzien. Komt de A6, dan
hoogstwaarschijnlijk met tunnel.

Dan: bruggen om een verkeerscirculatie mogelijk
te maken met als doel éénrichtingsverkeer op het
Jaagpad.
Tenslotte: oeververbindingen als schakel in
wandel- en fietsroutes.
Omdat de Vecht een staande-mastroute is is de
aanleg van een brug geen eenvoudige zaak. Vooral
ook is er de angst, dat een brug ongewenste
ruimtelijke dynamiek aanzuigt. Richtbeeld is
daarom het pontje, zoals dat er nu ook ter hoogte
van Nigtevegt is.
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nieuwe oeververbindingen voor recreatief verkeer
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Ongeluk
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Open

Boerenpad
Bagger
Panorama Krayenhoff
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Zoals de verdichte groene omkadering van de
Vecht met zijn landgoederen karakteristiek is voor
de Vecht is ook de openheid die daarmee afwisselt
een groot goed. Openheid in verschillende
hoedanigheden:
• verre en wijdse zichten naar het achterland
zonder duidelijke horizon
• grote zichten begrensd bv door beplanting van
het kanaal en van plassen
• beperkte open ruimtes tussen landgoederen
• opmerkelijke doorzichten

Vrijwel alle zichten zijn te danken aan het feit dat
er sprake is van weiland. Open zicht aan de Vecht
is per definitie een cultuurgoed; een ‘bijproduct’
van een landbouwvorm. Bijvoorbeeld de introduc-
tie van wilgenteelt of glastuinbouw kan hierop
vergaande invloed hebben.

Tegelijkertijd leert de situatie langs de Vecht dat er
allerlei ontwerpmiddelen zijn waarmee zichten
gemanipuleerd en gestructureerd kunnen worden.
Vooral het doorzicht naar grote ruimte werkt
bijzonder krachtig.

Daar waar nu al activiteiten aan de horizon
zichtbaar zijn, wordt duidelijk hoe kwetsbaar
openheid is. Een appartementengebouw in
Loosdrecht en de fly over in de Flevolijn verander-
den de kwaliteit van de openheid vergaand. Dat
kan ook de reden zijn, om juist nieuwe activiteiten
aan te lokken om een dergelijke ruimte een nieuwe
definitie te geven, waarbij de maat behouden blijft.
Als voorbeeld daarvan is onder het trefwoord
Neermaten de aanleg van baggeropslag genoemd.
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De Hollandse Waterlinie is één van de grote
Belvedere-projecten. In 2002 is een plan gepresen-
teerd om de linie beter zichtbaar te maken; meer
functies te geven en het behoud te garanderen:
Panorama Krayenhoff.
De Waterlinie doorkruist de Vechtstreek. De
zogenaamde ‘Hoofdweerstandsstrook’ is over
kilometers lengte tegen de Vecht aan ontworpen.
In het middendeel van de Vecht loopt deze zone op
korte afstand van de rivier.

In het plan wordt gesuggereerd door ruimtelijke
ontwikkelingen het contrast dat in de opzet van de
linie schuilt (te inunderen land beschermt vitaal
stedelijk gebied) beter beleefbaar te maken.
Concreet betekent dat: niet bouwen in de linie- en
inundatievelden; verdichten binnen de linie.

Panorama Krayenhoff

Verdedigingslinie

Voor de Vechtstreek is dat niet eenvoudig. Voor het
middendeel is de strategie goed te volgen omdat
deze verdichting de landgoederenreeks betreft.
Voor het noordelijk deel is de landschappelijke
openheid aan beide zijden van de Vecht zeer
karakteristiek; een onderscheid tussen oost (open)
en west (verdicht) zou hier geforceerd zijn. Alleen
in de Bloemendaler polder tenderen huidige
ontwikkelingen (toevallig) naar zo’n tweedeling;
deze polder is in Panorama Krayenhoff ook als
verdichtingslocatie opgenomen. In het algemeen is
er een aanzienlijk verschil tussen een landschappe-
lijke analyse van de Vecht in zijn fysisch-geografi-
sche opbouw (van ‘tweezijdig verdicht’ in het
zuiden naar ‘tweezijdig open’ in het noorden) en
de systematiek van de Waterlinie.

[ uit: Panorama Krayenhoff  Luiten, E. et al 2002 ]
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Weliswaar wordt in dit project bouwen ook in het
noorden voor mogelijk gehouden, maar is de vraag
of de strikte keuze voor één zijde nagevolgd moet
worden; die keuze is bepaald niet Vechts.
In relatie tot de Vecht kan het project de volgende
voordelen hebben:
• (deels) toegankelijk maken van en een functie
geven aan forten; daardoor het ‘belevenisscala’
langs de Vecht verrijken;
• benoemen en beschermen en eventueel toeganke-
lijk maken van reeksen van kleine objecten,
behorend bij het systeem;
• benoemen en beschermen van open zichten;
• bieden van een schakel in een recreatief netwerk
(wandelen, kanoën, fietsen, varen).

Een interessante samenhang is gelegen in het
doordenken van het boezemsysteem van de
Vechtstreek. Onder het trefwoord ‘verdedigingsli-
nie’ is dat aspect in ieder geval voor dit Vecht-
project nader uitgewerkt.
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Particulier
Een opvallend aspect van de Vecht is de mate
waarin de rivier door particulieren wordt
vormgegeven. Het aandeel particulier grondbezit
is zeer hoog. In het kader van het Restauratieplan
is dat gedocumenteerd; dit deeltrajectje tussen
Maarssen en Breukelen is bijna geheel roze, de
aanduiding voor particulier bezit.
De grote rivieren of rivieren die een waterstaat-
kundige taak hebben die van collectief belang is,
zijn de laatste jaren waar mogelijk ook in termen
van grondbezit collectief geworden. Argument is,
dat alleen een publiek grondbeheer afdoende het
collectieve belang garandeert. De Vecht heeft
nauwelijks een publiek veiligheidsbelang waar-
door dat institutionele grondbezit niet te verdedi-
gen zou zijn. Het karakter van een rivier als de
Vecht zal daarom een sterker profiel krijgen ten
opzichte van rivieren waar particulier bezit

verdwijnt. Duidelijk is wel, dat dat de ruimte voor
planvorming beïnvloedt.

Alle planvorming die met oevers te maken heeft,
moet dus met een groot aantal grondbezitters
rekenen. Of dit feit positief of negatief is, valt nog
te bezien; bij de aanleg van eco-oevers hebben
particulieren positief meegewerkt.
Niet alleen het grondbezit, ook de beeldtaal toont
het hoge aandeel particuliere invloed. De openbare
ruimte van de Vecht ontleend deels zijn charme,
maar ook zijn beperkingen hieraan. De charme is
te vinden in de individuele zorg voor meubilair en
beplanting; de beperking in een afgesloten
karakter. Het streven zou moeten zijn, deze laatste
beperking te verminderen en de charme te
behouden.

[ uit: Restauratieplan Vechtoevers; bijlagen 1991 ]

‘Vechten voor een oever’
Restauratieplan Vecht
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Picknick
Het summum van een zomerse zondag aan de
Vecht is de picknick. Er op uit met knapzak,
dekentje, wat lekkers te eten. Er is niet veel voor
nodig.
Maar zelfs een klein prettig plekje is langs de
Vecht bepaald niet in overvloed te vinden.
Er is te weinig ruimte en teveel verkeer; te weinig
verblijfsmogelijkheid aan de oever en: de oever is
vaak al van iemand anders.
De plekken waar het wél kan geven zicht op een
‘Vechtse’ manier: gedetailleerd, verschillend, met
geringe middelen en reagerend op de situatie ter
plekke. Maar minimaal is daarvoor nodig, dat het
aanbod aan ruimte vergroot wordt. Vooral in de
zuidelijke helft knijpt dat. Juist daarom valt het
picknickbelang samen met een aantal andere
belangen; bijvoorbeeld die van de ‘aanlegplaats’.
het ‘wandelen’, de ‘natuur’ en de ‘Vechtprofielen’.

Aanlegplaats - Natuur
Vechtprofiel - Wandelen

opgave
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Programma
Langs de Vecht heerst er een relatieve beleidsma-
tige rust. Recente rijksnota’s beschrijven geen
concrete, grootschalige voornemens aan de Vecht.
Wel is er actieve aandacht voor de corridor
Amsterdam-Utrecht, die een nationale hoofdader
is en waaromheen veel gebeurt. Mede door het
Amsterdam-Rijnkanaal, dat als een barriëre
functioneert, is de uitstraling van die drukte naar
de Vecht beperkt.
Voor de regio’s Amsterdam en Utrecht zijn wel
grote woningbouwopgaves gedefinieerd.
Vooralsnog lijkt Utrecht die niet in de nabijheid
van de Vecht te zoeken. In het Noord-Hollandse
deel wordt de Bloemendaler polder vaker ge-
noemd als lokatie voor 1000 tot 5000 woningen.
Binnen Utrecht worden reconstructieplannen voor
Zuilen en Overvecht vervaardigd. De Vecht heeft
daarin ondergeschikte betekenis.

De verbinding tussen de A6 en de A9 is een
denkbare, maar nog geen vastgestelde ontwikke-
ling. Voor zover die plaats vindt, wordt vooralsnog
van ondertunneling uitgegaan.

Aan het plassengebied wordt een belangrijke
betekenis richting waterbeheer toegekend, die zich
goed laat verenigen met drinkwaterwinning,
recreatie en natuur. Denkbare ingrepen zijn de
‘ontpoldering’ van Horstermeer en Bethunepolder.
De Vecht is en blijft een hoofdroute voor recreatief
vaarverkeer tussen de verschillende plassen en van
Zuidwest- naar Noordoost-Nederland.
Er is aandacht voor ecologische verbindingen als
uitwerking van de Ecologische Hoofdstructuur. De
Vecht biedt daarvoor slechts beperkte mogelijkhe-
den en ook de infrastructuurbarriëre in de corridor
voorkomt snelle uitvoering. Concrete maatregelen
vloeien wel voort uit het Restauratieplan Vecht
(1996). Het gaat om herinrichting van oevers en
aanleg van nieuwe aanlegplaatsen.

Landinrichtingen in het Noorderpark en in het
noordelijk Vechtdeel veranderen de situatie aan de
Vecht niet wezenlijk. Wel is de landinrichting
Noorderpark een duidelijk signaal voor een
accentverschuiving van landbouw naar natuur en
recreatie.

Lokaal kent iedere gemeente de zoektocht naar
kleinschalige nieuwe woningbouw en bedrijfs-
vestiging alsmede oplossingen voor verkeersdruk.
Dat leidt niet zozeer tot een serie van concrete
bouwopgaven aan de Vecht, maar duidelijk is wel
dat na afweging van voor- en nadelen de Vecht-
zone in aanmerking kan komen. Bijvoorbeeld de
gemeente Breukelen zoekt in haar Structuurvisie
naar een lokatie voor 400 woningen, waarbij
uitbreiding ten zuiden van Nijenrode voor
mogelijk wordt gehouden. Het gaat daarbij om
programma, dat nog niet afgestemd is met het
provinciaal beleid; daarin wordt minder uitbrei-
ding gehonoreerd dan de gemeenten zouden
willen.

Initiatieven zoals het Voorbeeldplan Vechtplassen-
gebied van 1993 en Panorama Krayenhoff (2002,
Hollandse Waterlinie) brengen ideëen voor
veranderingen met zich mee. Op het eerste gezicht
hebben die voor de Vecht beperkte gevolgen in
concrete zin; de verderstrekkende voorstellen uit
bijvoorbeeld Panorama Krayenhoff (verdichting
achter de hoofdweerstandsstrook) zijn niet
concreet.

Op een zeer lokaal niveau roert zich de individuele
bouwheer. Dat spel speelt zich op kavelniveau af
en is nauwelijks in omvang kwantificeerbaar. Maar
tegelijk wordt daar ook het gezicht van de Vecht
bepaald en daarom is iedere poging tot
kwaliteitsverbetering op dat kavelniveau zeer
dankbaar.

Deltametropool
Panorama Krayenhoff
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uitbreidinglokatie
Bloemendaalerpolder

verbinding A6-A9

landinrichting

EHS

RodeBrug
Utrecht

reconstructie
Zuilen en Overvecht

landinrichting
Noorderpark

mogelijke uitbreidingslokatie
Breukelen

Horstermeer

Betunepolder
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Restauratieplan Vecht
Een omvangrijk partnerschap heeft in 1996 met
het Restauratieplan Vecht een samenhangende
reeks ingrepen aan de Vecht voorgesteld die op dit
moment uitgevoerd worden. De meest zichtbare
elementen zijn de uitgevoerde ecologische oevers.
Momenteel is vooral in voorbereiding een serie
nieuwe aanlegplaatsen.
Op de achtergrond beschrijft het plan een
ontwikkelingsrichting voor de Vecht waarbij de
Vecht weer een beetje meer rivier wordt. De
bedoeling is, dat de Vecht weer in zijn geheel
noordwaarts gaat stromen. Daartoe worden de
open verbindingen met het Amsterdam-Rijnkanaal
gesloten. Belangrijk is ook, dat een aantal
vervuilende uitwateringen afgekoppeld worden en
daarna de vervuilde waterbodem wordt
opgeruimd.
In discussie is geweest of het peil van de Vecht
rond 20 centimeter hoger zou moeten. Uit
bouwkundig oogpunt en daarom ook
cultuurhistorisch oogpunt zou dat zeer wenselijk
zijn omdat de meeste huizen met hun fundering
gaarne een wat hoger peil zouden zien om paalrot
te voorkomen.

Het Restauratieplan is in zijn invloed op de Vecht
vanuit deze studie gezien beperkt en ook wat
eenzijdig, namelijk vrij strikt gericht op
waterbeheer, natuur en waterrecreatie.
Maar belangrijk is het overlegplatform dat er mee
geschapen is. Een follow up van het plan is
daarmee denkbaar.
Verdergaande ideeën in deze studie zouden
feitelijk een voorbeeldige voortzetting van het
Restauratieplan kunnen zijn als de scoop wat
wordt opgerekt. Dat betreft bijvoorbeeld de
oeverontwikkeling in het smalle deel Maarssen-
Breukelen, waarvoor een samenhangende
verkeersoplossing onontbeerlijk is. Daar zag het
Restauratieplan geen mogelijkheden, zodat
uitspraken achterwege blijven terwijl juist hier
ingrijpen voor veel belangen positief zou zijn.

Natuur
Vechtprofiel
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lokaties waar nieuwe ecologische oevers of vooroevers
ontwikkeld zullen worden
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De Vechtstreek is voor veel recreanten een
dankbaar doel. De streek vormt het groene
achterland van de stedelijke regio’s Amsterdam en
Utrecht. Vanuit daar leiden wandel-, fiets- en
skateroutes naar en langs de Vecht. Ruiterroutes
richten zich eerder op het bos.
Maar ook op nationaal niveau is de Vechtstreek
een geliefd doel. De reeks van buitenplaatsen
wordt weergegeven in NS-routes, op de
Michelinkaart, in watertoerboekjes. Lange-
afstandswandelpaden zoals het ‘Floris V-pad’
(Muiden-Bergen op Zoom) lopen langs de Vecht
of kruisen de Vecht. De Vecht is schakel in de
‘staande-mastroute’ die de recreatievaart van
zuidwest-Nederland naar Friesland brengt.

Uiteraard is het middendeel van de Vecht; de
buitenplaatsenreeks van Oud-Zuilen tot Nigtevegt,
het meest bezochte deel. En dat in zichzelf is een
belangrijke verklaring van een aantal
infrastructurele problemen: golfslag en illegale
bootaanleg vanuit het water; file op de weg,
kapotgereden bermen; geen plek voor een
picknick, geen plek om te wandelen.

Route

cultuurhistorische routes door Utrechts veenweidegebied

Michelin-autokaart Nederland

waterkaart

Varen
Wandelen

Boerenlandroute
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Lange Afstands Wandelpaden Hollandse Waterlinieroute

Utrecht fiets-provincie- alle bewegwijzerde fietsroutes

skate- en skeelertochten fortenroutes langs de vuurlijn

cultuurhistorische routes, de Hollandse Waterlinie
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Slootinsteekbeplanting
De jaagpaden en wegen langs de Vecht zijn rijk
beplant, maar zelden met uniforme laanbeplanting.
Onder het trefwoord ‘beplanting’ is een scala aan
beplantingstypen getoond.

Een karakteristieke vorm van beplanting die
eigenlijk pas bij beter kijken opvalt is de
alomtegenwoordige slootinsteekbeplanting. Dat is
geen officieel woord, maar wie de plaatjes bekijkt
is meteen duidelijk wat bedoeld wordt: de bomen
staan niet langs de weg, maar lager en zijn
gerelateerd aan de slootrand of dijkteen.

Individuele grondeigenaren hebben hier door de
tijd diverse boomsoorten aangeplant. Daardoor
ontstaat een interessant beeld; over een bepaalde
lengte is dezelfde boomsoort zichtbaar, net zoals
bij een laan het geval is, maar tegelijkertijd wisselt
die boomsoort - bijvoorbeeld omdat een
aanliggende grondeigenaar anders koos.

Dat draagt in hoge mate bij aan de afwisseling en
het detail in het Vechtlandschap. Populieren, elzen,
essen, eiken en knotwilgen komen veelvuldig voor
en geven, omdat ze zo’n andere uitgegroeide vorm
hebben, op karakteristieke wijze een sfeer mee aan
een klein gebiedje.
Het is voor de Vechtse sfeer van groot belang dat
dergelijke slootinsteekbeplanting als manier van
handelen wordt voortgezet. Bouwen aan de Vecht
kan in die zin betekenen: planten aan de sloot.

Beplanting
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Toeren

Uit het motto ‘Verkeren en flaneren’ is de wens
afgeleid om de verkeersruimte terug te dringen en
vooral op de oostelijke route die ruimte aan
langzaam verkeer toe te delen. Dat vereist een
verkeerscirculatieplan, want nu is overal
autoverkeer toegestaan en de combinatie van
bestemmings- en recreatief verkeer maakt dat er
een relatief groot auto-aanbod is.

De Vecht laat in zijn ontwikkeling een
‘verkeersevolutie’ zien die loopt van jaagpad via
de oude rijksweg aan de westzijde naar kortsluitin-
gen langs het kanaal tot de momenteel in
verbreding zijnde A2. Het verkeer is echter niet
‘meegeschoven’ met als gevolg, dat zowel de
oostelijke smalle weg alsook de westelijke
provinciale weg drukker zijn dan qua profiel en
recreatiefunctie wenselijk is.

De ‘grote’ opdracht voor een
verkeerscirculatieplan is daarom, het doorgaand
verkeer richting kanaal en A2 te schuiven -het
Amsterdam-Rijnkanaal zou zelfs voor verdere
kortsluiting aanleiding kunen geven- en het
doorgaand recreatieverkeer van de oostzijde naar
de westzijde te schuiven.

Voor de oostoever, het oude jaagpad, is een
principiële keuze nodig, namelijk het omvormen
tot een route alleen voor bestemmingsverkeer en
recreatief langzaam verkeer. Daartoe wordt de weg
eenrichtingsverkeer gemaakt met wisselende
rijrichtingen. De weg wordt versmald. Te
onderzoeken is, in hoeverre kleine doorsteken
nodig zijn om dit te realiseren..

Maar de Vecht is ook een toerrivier; een rivier om
met je auto langs te zoeven en te genieten van de
mooie panorama’s. Juist de westzijde is door zijn
wegformaat een uistekende toerroute. Daar is
echter de druk van doorgaand verkeer een
duidelijke hinderpaal. Dat bevestigt nog eens de
noodzaak van een omvattend
verkeerscirculatieplan. Vanuit de auto gezien is het
knippen van de oostroute al een verlies, maar de
westroute zou, wanneer die comfortabeler wordt,
een alternatief kunnen zijn.
Een reductie van het verkeer op de westroute is
niet één-twee-drie geregeld. Maar vanuit de Vecht
gezien is het doorschuiven van doorgaand verkeer
richting de corridor de enige mogelijkheid om de
verschillende belangen aan de Vecht in overeen-
stemming met het karakter van de rivier te
honoreren.

‘Verkeren en flaneren’
Vechtprofiel
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foto westweg

opgave
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Het decor van de Vecht vraagt om uitspanningen.
Die zijn er, maar eigenlijk zijn het er verrassend
weinig. En minder dan je wellicht zou verwachten
ontbreekt vooral de meer exquise gelegenheid.

Wat is er wel: van ‘Belle’ in Oud-Zuilen tot de
Theetuin in Weesp. Sommige daarvan zitten nu al
op een plek waar een aantal dingen samenkomen:
een brug, een zijwatertje, een sluis; of zitten in één
van die fraaie en statige panden die een zeker
cachet verlenen.

Vooral de biografie van het watersysteem biedt
diverse plekken aan, die eigenlijk bij uitstek
geschikt zouden zijn voor een uitspanning die er
nog niet is. Daarenboven kent de Vecht een
veelvoud van welhaast zocheriaanse decors
waarvan je graag tijdens een smakelijke zondagse
brunch zou willen genieten.....

Uitspanning

‘Verkeren en flaneren’
Wandelen
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interessante lokaties voor nieuwe uitspanningen:
op kruisingen van waterlopen (sluizen, bruggen),
op kruisingen van recreatieve routes, of bij bijzondere
plekken als forten, landgoederen, kastelen, etc..
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Utrecht

Juist binnen Utrecht, dat deel van de Vecht dat
vaak vergeten wordt, bestaan grote kansen. De
stad heeft nooit veel aantrekkingskracht richting
Vecht ontwikkeld. De Utrechtse Vecht is
armoedig. Dat zou heel anders kunnen. En, wie
door zijn oogharen kijkt, kan zich op de lange
termijn veel ontwikkelingspotentiaal voorstellen.
Dat is voor de Vecht alleen maar gunstig. Een
Vecht-karakter dat er nu niet is, kan daar gemaakt
worden. De beelden in dit boekje en de aanpalende
studie van La4Sale geven aanleiding om zones van
Utrecht op een heel nieuwe manier aan te pakken.
Vanaf de Weerdsluis zou een vernieuwing op gang
kunnen komen, die de Vecht een veel sterkere
relatie met de stad geeft en een prachtige
verbinding met het buitengebied schept.
Prioriteitgebied nummer 1, eigenlijk al nu, is de
omgeving van de Rode Brug waar concrete
saneringsgedachten worden ontwikkeld.

‘Bouwen aan de Vecht’
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Varen

Voor de beroepsvaart is de Vecht van gering
belang. Jaarlijks varen zo’n 900 boten door de
Vecht.
Voor de pleziervaart is de Vecht een belangrijke
route. De rivier is schakel in de staande-mastroute
van zuidwest-Nederland naar Friesland. In de
Vechtstreek zelf schakelt de Vecht een aantal
plassen. De meeste boten bevaren het noordelijke
deel. Bij Muiden passeren jaarlijks 35.000 boten;
bij Loenen 24.000 en bij de Weerdsluis in Utrecht
9.000.

De Vecht is aldus een druk bevaren route en dat
tekent zich in de oeverbescherming die vooral in
de smalle delen nodig is. Golfslag en illegaal
afmeren zijn schadelijk voor de toch al smalle
oevers. Daarom is sinds enige tijd een
afmeerverbod geldig en wordt gestudeerd op een
uitbreiding van het aantal aanlegplaatsen.

De Vecht is nu in feite een vaarweg waar ieder
doet wat hem of haar goeddunkt. Dat is ook de
charme van varen. Toch vraagt tegelijkertijd het
belang van andere functies om een strakkere
definite van het begrip vaarweg. Omdat nu niet
duidelijk is waar gevaren mag worden, geldt het
gehele watervlak als verkeersruimte. Onder die
condities is geen ontwikkeling van aaneengesloten
oevers mogelijk en alle belangen die daarmee
gediend zijn. Daarom is zo’n strakkere aanpak van
het varen nodig. Met relatief geringe middelen kan
de oeverzone voor ‘doorgaand verkeer’ ongeschikt
worden gemaakt (bijvoorbeeld omdat daar met een
zeker ritme aanlegplaatsen voorkomen).

Aanlegplaats
Vechtprofiel
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‘Vechten voor een oever’
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motto 2
De grote verliezer van de populariteit van de Vecht
is de oever. Vaardruk en asfalt heeft de oever
gereduceerd tot een zielig strookje. Het jaagpad is
zo goed als verdwenen. Het heeft de Vecht een
deel van zijn weelderige expressie ontnomen; voor
dier en plant is er weinig ruimte; een picknick aan
de Vecht lukt bijna niet en wandelen moet op het
drukke asfalt.
De oever is alleen terug te winnen door de auto
terug te dringen en de recreatievaart binnen
grenzen te houden. Een lastige kwestie is het
enorme particuliere aandeel van de oevers: 70%.
Vechten voor de oever is daarom maar al te waar:
veranderingen zullen niet makkelijk af te dwingen
zijn.
Langs de profielen in het smalle deel (ook het
drukste deel!) is door wegversmalling en
vaarwegdefinitie een strook van 4-10 meter te
winnen. Voor een gemiddelde oeverbreedte nu van
1-3 meter is daarmee al heel wat winst gehaald!
Een beter ontwerp van het profiel leidt tot een
mooiere, beter beschermde en prettiger oever.
Vanaf de waterzijde is een definitie van de
vaarruimte onvermijdelijk. De zoektocht moet zijn
of er een specifiek Vechtse oplossing mogelijk is
die oeverruimte terugwint en het ontspannen
karakter van de Vecht in stand houdt. De maatre-
gelen uit het Restauratieplan zijn in dit opzicht te
kleinschalig en te sterk ecologisch gericht. Maar
ze zijn wel een uitstekende basis om op voort te
bouwen.
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Het Vechtprofiel is uiteraard overal anders, maar er
zijn veel gemeenschappelijke elementen. Die
gelden zeker voor de landelijke zones, in totaal
zo’n 75% van de lengte van de rivier.
De rivier is, als we onder water konden kijken, een
vrij ondiepe bak. In het noorden wordt die
waterbak door kleine dijken van de dieper
liggende polders gescheiden.
Aan de oostzijde ligt een weg, oorspronkelijk het
jaagpad,  meestal pal aan de Vecht.
Aan de westzijde ligt tussen Oud-Zuilen en
Nieuwersluijs de oude rijksweg. Ook tussen
Weesp en Muiden ligt een doorgaande weg. Voor
het overige is ook hier sprake van een kleine weg
of, in Utrecht, een zeer diverse situatie. De wegen
die aan de westzijde liggen zijn dus verschillend
van grootte en liggen niet pal aan de Vecht.

Vechtprofiel (1)

Het profiel van de Vecht en aanliggende wegen is
in de bijgaande schema’s en het kaartje ontleed.
Het noordelijk deel is breder (40-100 meter) en
kent aan beide kanten dijken waarop of waar
achter smalle wegen liggen. Er is voldoende
ruimte voor oeverontwikkeling. Aan de westzijde
is deels sprake van een doorgaande weg.
Het zuidelijk gedeelte is smaller (20-60 meter). Er
zijn geen dijken. Aan de oostzijde is het jaagpad
ontwikkeld tot rijweg, die met zijn 5-6 meter
beduidend breder is dan de wegen in het
noordelijk deel. De westzijde is met de oude
rijksweg, verder weg van de Vecht, anders
georganiseerd. Voor oevers is vrijwel geen ruimte.

noordelijk deel; weg op dijk (westzijde) noordelijk deel; weg achter kade (oostzijde)

zuidelijk deel; oude rijksweg (westzijde) zuidelijk deel; voormalig jaagpad (oostzijde)

‘Verkeren en flaneren’
Toeren - Fietsen
Wandelen
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principeprofiel noordelijk deel, de landelijke Vecht

principeprofiel zuidelijk deel, de landgoedelijke Vecht
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Vechtprofiel (2)
Omdat de zuidelijke deel het smalst is, doet zich
de kern van het verkeersprobleem daar voor. De
westelijke rijweg is niet de panoramaroute die hij
zijn kan en dus een interessante ontwerpopgave,
maar die blijft hier buiten beschouwing. De
oostelijke weg, het oude jaagpad, pakken we wel
aan. Zie daarvoor:’fietsen’.

Onder het trefwoord ‘verkeerscirculatie’ is
aangeduid, dat eigenlijk een groot plan nodig is dat
de oost- en de westweg verbindt in een groter
systeem inclusief de A2. De concentratie in dit
boekje ligt bij de oostzijde. Gegeven de
combinatie van oever en jaagpad is die
cultuurhistorisch gezien ook van bijzondere
betekenis.

Hoewel maar weinig mensen vermoedelijk het
profiel van de Vecht als probleem zullen zien -het
is toch mooi daar?- laten de oude foto’s bij
‘Jaagpad’ duidelijk zien wat er is veranderd.
Waar nu over het algemeen de weg met slechts een
kleine berm het water ‘in dondert’ en het water
opgesloten is in harde oeverbescherming zien we
op oude foto’s een weelderige oever; voorland of
uiterwaard. Hoe kan dat?
De rijweg was vroeger beduidend minder breed en
er was geen harde oeverbescherming. Daardoor
was er ruimte voor een strook land van enkele
meters breed. Als we schatten dat de huidige
rijweg 5-6 meter is in plaats van een pad van 2-3
meter en vanuit het water gezien voor een steile,
harde oplosisng is gekozen in plaats van een flauw
weglopend talud, dan is duidelijk waar die meters
gebleven zijn. Nu is op veel stukken slechts 1-3
meter tussen asfalt en water terug te vinden.

Het herontwerp van het Vechtprofiel is in abstrac-
tie gebaseerd op het terugdringen van de
verkeersruimte en daardoor winnen van
oeverbreedte.

Aanlegplaats
Dijk

huidig dijkprofiel in de landelijke vecht

beeld: smalle rijbaan, mooi getailleerd dijkje en flauwe oever
naar het water met een picknick/vis/aanlegsteiger

huidig profiel in de landgoedelijke Vecht

beeld: smalle rijbaan, kort steil talud naar beneden en flauwe
oever naar het water met   steiger parallel aan de oever als
wandelpad, picknick of visplek, of als aanlegsteiger voor
boten
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de opgave

ingreep: versmallen rijbaan ten gunste van de oeverbreedte

ingreep: verbreden oever om wandel- en verblijfsruimte te creeeren

ingreep: verbreden oever om ruimte te creeeren
voor een meer natuurlijke overgang tussen land en water

voor de continuiteit van het gehele vechtprofiel kunnen
in het noordelijke deel dezelfde principes gelden:
 smalle rijbaan, dijkje en flauwe oevers naar het water
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Verdedigingslinie

Twee militaire hoofdstructuren doorkruisen de
Vechtstreek: de Hollandse Waterlinie en de
Stelling van Amsterdam. Zij bieden een zeer
specifieke cultuurhistorische laag, die voor een
deel de bestaande landschapsstrctuuur volgt en
voor een ander deel eigenzinnige sporen trekt. Zo
is de Vecht over kilometers lengte de grens van de
Hoofdweerstandsstrook uit de Waterlinie.

Voor deze structuren worden momenteel diverse
plannen gemaakt. Die beogen het behoud, de
zichtbaarheid en het gebruik te verbeteren.
Vanuit de Vecht geredeneerd is een specifieke
invalshoek mogelijk, die in die plannen weinig
aandacht krijgt. Dat is het gesloten, geheimzinnig
karakter van deze systemen. Binnen het typerende
Vechtdecor met landgoederen is het fort en de
bunker te vergelijken met de follies in de taal van
de Engelse landschapsstijl. Een licht ruïneus
karakter, beperkte toegankelijkheid die verlangen
opwekt en een tot de vrije verbeelding sprekend
gebrek aan ordening passen bij uitstek in het
Vechtdecor.

Panorama Krayenhoff
Wandelen

Een ander aspect van deze systemen is de kans die
zij bieden om routes te ontwikkelen. Het uitbrei-
den van het netwerk in de Vechtstreek is belang-
rijk. De linie en stelling zijn een uitstekende
mogelijkheid om doorgaande routes te creëren die
landschappelijk interessant zijn, de biografie van
het landschap belichten en de toegankelijkheid van
het buitengebied te vergroten.

Het zou natuurlijk machtig mooi zijn als aan-
koppelend bij het waterbeleid voor de
eenentwintigste eeuw, de Vecht nog een verdere
sprong zou kunnen maken en zonder zijn ‘lust’-
karakter te verliezen, betekenis kan hebben. Dan
moet niet aan de Rijn gedacht worden, maar wel
aan de capaciteit als boezem voor het Vecht-
plassengebied, zeker wanneer het IJmeer onder-
deel zou zijn van de noodopvang voor het
Rijnsysteem. De Hollandse Waterlinie biedt
natuurlijk een elegante oplossing aan. Zo bezien
zou het zelfs een streven moeten zijn hoog water
naar de Vecht te lokken: dé manier om de Linie,
vanuit een andere invalshoek, echt te zien wer-
ken...
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extra waterbergingscapaciteit tussen de plassen en de Vecht
op basis van de innudatiegebieden van de Hollandse
Waterlinie (groen omkaderde gebieden)

bunkers in het Vechtplassengebied en follies
in Engelse landschapstuinen
[bron: E. Kluckert, Europese Tuinkunst,
Keulen 2000]
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‘Verkeren en flaneren’
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motto 3
Zien en gezien worden is een basisprincipe van de
Vecht. De Vecht is nu al hoofdroute in een
recreatief netwerk; passanten op grotere tochten,
maar vooral diegenen die het Vechtdecor willen
genieten. De druk zal alleen maar toenemen. Maar
wie de geschiedenis bekijkt en wie buiten goed
observeert ziet dat deze druk tot schade leidt. Te
veel vaarverkeer maakt de oever kapot; wegver-
keer heeft om uitbreiding van asfalt gevraagd en
als slotsom is de verkeersruimte onaangenaam
gaan overheersen. Eigenlijk is het een binnen-
stedelijk probleem: hoe is een verkeersaanbod en
verkeersvariëteit die principieel niet past in de te
smalle ruimte toch op te lossen?
In feite gaat het om de volgende acties:
• terugwinnen van een oever en jaagpad door het
terugdringen van vaar- en autoverkeer;
• terugdringen van vaarverkeer door een definitie
van een vaargeul en gecontroleerd afmeren;
• terugdringen van de auto door een
verkeerscirculatieplan en het versmallen en
knippen van de kleine wegen.

Net als de binnenstedelijke ruimte kan de Vecht op
deze wijze haar karakter weer beter ontvouwen en
is de rivier voor die verkeerssoorten die er in deze
visie ‘thuis horen’ aangenamer en beter beleefbaar.
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Visie
Het Vechtplassengebied zal in de toekomst nog
meer dan nu de dynamiek ervaren die de Randstad
en zijn grote verbindingen naar het oosten en
zuiden teweegbrengen. Toch biedt de complexe
ruimtelijke structuur die beperkt ‘doordringbaar’ is
een behoorlijke weerstand tegen grootschalige
verstedelijkingsprocessen. Voor de grote veen-
weidepolders in het noorden ligt die dreiging wel
op de loer. De karakteristieke openheid in de
noordelijke Vecht is een instabiele ingrediënt van
het Vechtdecor. In het zuidelijk deel vormt het
Amsterdam-Rijnkanaal een zekere barriëre die de
scheiding tussen explosieve corridor-ontwikkeling
aan de A2 en de kleinschalige Vechtstreek
versterkt. De kleine gemeenten in de Vechtstreek
zullen aandringen op uitbreidingen om hun
vitaliteit op peil te houden. Die uitbreidingen zijn
klein maar kunnen grote en negatieve invloed
hebben. Nieuwe voorstellen omtrent ‘wonen aan
de Vecht’ kunnen daar een positieve draai aan
geven.
De Vechtstreek zal wel grote veranderingen
meemaken met betrekking tot water en landbouw.
Diepe droogmakerijen zullen vernatten of onder
water gaan. De landbouw zal zich verder terug-
trekken. Daarmee zal een subtiel bouwwerk van
plassen, meren, vernatte polders en veenweide-
polders ontstaan waar landbouw, drinkwater-
winning, natuur, extensieve en intensieve recreatie
zich mengen. De grote opgave zal zijn de belasting
van recreatief verkeer zodanig in toom te houden
dat het gebied leefbaar en aantrekkelijk blijft.
Recreatieve ‘transferia’ zijn onvermijdelijk.

Het gewenste kader voor de ontwikkeling van de
Vecht is een Vechtplassengebied dat zich als
‘regionaal park’ presenteert. Een park met een
uitgelezen mix van water en land; extensief en
intensief; natuur en cultuur. Uitstekend gelegen ten
opzichte van Utrecht en Amsterdam; goed
ontsloten via enkele slimme poorten met
transferia. Het interne netwerk van water- en
landwegen is gezellig druk, maar niet overbelast
en biedt de mogelijkheid voor lange tochten en
korte ommetjes. De Heuvelrug is de droge

contramal waarin de Vechtplassen naadloos
overgaan. De barriëre richting Groene Hart is
groot, maar een aantal goed gekozen doorsteken
doen mens en dier deze barriëre vergeten. Met de
Hollandse Waterlinie erbij is de Vechtstreek een
opstapeling van boeiende cultuurhistorische lagen:
de waterstaatkundige laag; de landgoederen; de
dorpsgezichten en de militaire stuctuur.

De Vecht is binnen dat kader een hoofdroute te
land en te water; schakel tussen verschillende
deelgebieden. De uitdaging zal zijn de eisen aan
deze hoofdroute in te lossen maar toch onderge-
schikt te maken aan de belevingswereld die de
Vecht tegelijkertijd in zichzelf is.

Vanuit de stad Utrecht is de Vecht de opening naar
de Vechtplassen en ligt nog 10 kilometer rivier
‘braak’ om zich als ‘Vechts’ water te ontwikkelen.
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[ uit: Waterrecreatie Vechtstreek ANWB 1997 ]
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‘Waardering voor water’
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motto 4
Vecht en Vechtplassengebied zijn een enorm rijke
en complexe verzameling van waterbouwkundige
ingrepen. We zijn er zo mee vertrouwd dat we het
maar voor lief nemen, maar op het moment dat je
hoort dat de Vecht twee kanten op kan stromen
daagt weer even het besef dat de achtergrond van
dit rivertje en van Nederland een bijzondere is.

Het imago van de landgoedrivier overvleugelt
geheel de stille laag van de waterbouw. Daarom
ligt er nog een grote schat te wachten op een beetje
meer aandacht. Het gaat niet om grote ingrepen.
Het hoeft ook niet zo zichtbaar of overduidelijk.
Maar feit is, dat bijvoorbeeld wandel- of fiets-
routes, een nieuwe uitspanning, wellicht een
nieuwe bouwkundige ingreep soms juist een
sluisje, een dijk, een raakpunt met het Amsterdam-
Rijnkanaal kunnen oppakken.

De dramatiek van de Vecht die tegen het Amster-
dam-Rijnkanaal aanschurkt; een aantal bijna
barokke doorzichten op de plassen; vervallen
sluisjes die links en rechts een doorgang naar iets
suggereren; de sluizen en bruggen, de
inundatiesystemen van de Hollandse waterlinie.

Met het weer een beetje meer rivier worden, zoals
dat in het Restauratieplan gebeurt, is een klein
raampje open gezet om verder te denken over
hoeveel rivier de Vecht eigenlijk zijn kan. Wanneer
bijvoorbeeld de boezemfunctie in de Vechtstreek
aanleiding geeft nieuw waterprogramma aan de
Vecht toe te voegen, kan deze waterlaag ook in de
moderne tijd worden voortgezet.
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Denkend vanuit bestaande routes ontstaat een
prioriteitenvolgorde om bijvoorbeeld het jaagpad
in ere te herstellen en slimme koppelingen door
nieuwe bruggen aan te brengen.
De groei van het inwoneraantal van de regio
Utrecht en Amsterdam zal de recreatieve druk op
de Vechtstreek doen toenemen. Met name vanuit
Leidsche Rijn bestaat via de Haarrijn een
verrassende verbinding met het Vechtplassen-
gebied. Op lokaal niveau is er, afgezien van enkele
opengestelde landgoederen, geen sprake van een
uitgebreid netwerk. Daarom is het maken van
kleine en grotere rondjes moeilijk. Ook daar is
actie nodig (zie: ‘boerenpad’) .
Met relatief weinig inspanning is zo een uiterst
interessant Vechtnetwerk mogelijk. Dat netwerk
definieert tegelijk een aantal nieuwe lucratieve
punten voor uitspanningen.

Wandelen

Boerenpad - Fietsen - Oeververbinding
Uitspanning - Vechtprofiel

De Vecht is, zo blijkt uit oude prenten, een
flaneerrivier. Maar gegeven de potenties van de
Vechtstreek is het er voor wandelaars slecht
toeven. Er zijn weinig doorgaande verbindingen,
strikt voor wandelaars, en er is geen sprake van
een netwerk van paden. Maar juist wandelen is een
hele lichtvoetige, laagdrempelige en goedkope
manier om de (cultuurhistorische) schoonheid van
een gebied te ervaren. Met weinig grondbeslag en
weinig investeringen kan het bestaande landschap
‘genoten’ worden.
Er is een bestaand ‘wandelprogramma’. Er zijn
enkele lange-afstandswandelroutes door het
Vechtplassengebied uitgezet. Noodgedwongen zijn
deze gecombineerd met auto- en fietsverkeer langs
de Vecht. Ook zijn er schaarse mogelijkheden om
de barriëre A2/spoorlijn/kanaal door te steken.

[ uit: de Vechtstroom Rademaker, A. 1794 ]
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mogelijk nieuw wandelnetwerk vechtplassengebied:
de oostzijde van de Vecht als recreatieve drager en als
koppelstuk tussen de huidige LAW-routeshuidige wandel-en fietspaden
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principe ‘schoonwatertongen’

Water
De huidige Vecht krijgt zijn meeste water (gemid-
deld 5 m3/sec.) via de Weerdsluis in Utrecht. Dat
is in feite Rijnwater. De Vecht krijgt zijn overig
water van de polders uit het Vechtplassengebied.
Mooi schoon water.
Het riviertje is 2-3 meter diep en heeft een breedte
die varieert van 20 meter tot 100 meter. De
stroomsnelheid is zeer laag, behalve bij de sluis in
Utrecht: daar treedt door spuien groter peilverschil
op en stroomt het water sneller. Het huidig peil is
NAP -0,40 m. Cultuurhistorisch gezien een veel te
laag peil; de houten palen en waterkeringen
verlangen een peil van bijvoorbeeld NAP -0,20 m.
Omdat de Vecht verbonden is met het Amsterdam-
Rijnkanaal, stroomt de Vecht nu daarin uit. En
door het ingestelde peil is de noordelijke Vecht een
omgekeerde rivier. Alhoewel het water nauwelijks
stroomt, loopt dit vanuit het IJmeer naar Nigtevegt
en daar het kanaal in.

Met het Restauratieplan wordt een wezenlijke
verbetering bereikt die de Vecht iets meer een
rivier maakt. Door afscheiding van het
Amsterdam-Rijnkanaal en door een hoger peil zou
de Vecht weer van Utrecht naar Muiden gaan
stromen.  De rioolwaterzuiveringen worden
afgekoppeld en de bodem wordt gebaggerd.
Daarmee zou een redelijk schone stroom ontstaan.

Die ontwikkeling kan nog verder worden gedacht.
Als echte afvoertak van de Rijn heeft de Vecht
afgedaan. Dat staat de directe omgeving niet toe;
serieus hoog water op Kromme Rijn en Vecht is
moeilijk voorstelbaar. Toch zou ook de Vecht
betekenis kunnen hebben in het waterbeheer voor
de 21ste eeuw door vergroting van de
boezemcapaciteit. In de Vecht is door menselijk
ingrijpen veel boezemcapaciteit verdwenen, die
maar moeilijk terug te krijgen is. Zie daarvoor het
trefwoord: verdedigingslinie, want de Hollandse
Waterlinie biedt hiervoor een handreiking.

Het streven naar oeververbetering kan  op een
goede manier samen gaan met  verbeterde
waterkwaliteit. De zijwaartse instroom van de

Vecht boven Utrecht is van zeer goede kwaliteit.
Nu al vormt die, door de stromingsverschillen,
‘schoonwatertongen’ voor het water vermengd is
met het matig schone Vechtwater. Ingrepen
waarmee een soort vooroever gecreëerd wordt,
maken het mogelijk deze schoonwatertong langer
apart te houden. De oever zou daarmee profiteren
van die interessante ecologische kwaliteit.

Aa - Bagger
Verdedigingslinie
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De Vecht voert uit Utrecht nogal wat vuil mee.
Weliswaar zal die situatie op termijn verbeteren
door het saneren van plekken waar vervuiling op
de Vecht komt, maar toch zal de stad altijd meer
belasting geven.
In de toekomst zal de Vecht uitgebaggerd gaan
worden om de opstapeling van vuil, decennia lang,
te verwijderen. Gezien de waterkwaliteit van de
Vecht nu is dan een redelijk schone situatie
ontstaan. Die moet dan natuurlijk wel behouden
blijven en daarom is die slib- en vuilaanvoer voor
zover onvermijdelijk, in ieder geval gecontroleerd
op te vangen.
Een slibvang is een manier om dat te doen. Het
water wordt door een passage geleid, waar de
stroomsnelheid wezenlijk verlaagd wordt.
Bijvoorbeeld door een verbreding of verdieping.
Daar zal dan slib, zand en vuil uitzakken. De
passage wordt zo gebouwd, dat het verwijderen
van uitgezakt materiaal makkelijk mogelijk is.
Het maken van zo’n passage in de Vecht zou een
welkom onderdeel van de schonere rivier zijn.
Diverse plekken rond Utrecht zouden in beeld
kunnen zijn. Maar vanwege de voorbeeldfunctie
die Neermaten in dit boekje heeft, grijpen we dat
gebied aan. Voor de functie als slibvang ligt
Neermaten eigenlijk al wat te noordelijk. Maar het
gebied heeft uit cultuurhistorisch oogpunt wel een
ander interessant aspect en dat is de topografie. De
aansluiting van de Haarrijn doet, vergeleken met
oude kaarten, een voormalige Vechtarm
vermoeden. Door precies hier de slibvang te
projecteren wordt die in het huidige gebied
weggemoffelde informatie weer opgelicht.

[ Topografische Dienst ]
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Langs de Vecht liggen bijna 500 woonboten
waarvan buiten de bebouwde kom 385. Zelden
gaat het om geplande lokaties. Daarom is de
woonboot een veel bediscussieerd item. Pogingen
tot ordening door aanbieden van alternatieve
lokaties zet tot nog toe geen zoden aan de dijk. In
een aan dit boekje gelieerd project is een geheel
nieuwe lokatie in de Horstermeer getekend die een
werkelijk alternatief beoogt te zijn. Maar langs de
Vecht zullen altijd woonboten blijven.
Woonboten zijn onderdeel van de rijke en aardige
variatie langs de Vecht. In de visie binnen dit
boekje vormen woonboten pas dan een probleem,
als zij:
- geheel aaneengesloten liggend, zicht op en

van de Vecht wegnemen;
- oever, dijk en wegberm als gebruiksruimte

hanteren en die met schuttingen afscher
men;

Woonboot

- publieke ruimte omzetten in private
ruimte; legaal en soms illegaal;

- een gewenste ontwikkeling van de oever
onmogelijk maken.

In hoeverre door ‘herplaatsing’ meer doorzicht in
linten kan worden gecreëerd, staat te bezien. Maar
in ieder geval is er een goede oplossing waarbij de
woonboten ‘oevervrij’ worden gelegd en daarmee
ineens de oeververbetering over 9% of 8 kilometer
kan worden aangepakt.

‘Vechten voor een oever’
Erfafscheiding - Vechtprofiel
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linten van woonboten: aan de weg vaak dichte zones waarachter het water slechts zelden even te zien is

verspreid liggende boten los van de oever

principe-oplossingen voor individuele woonboten los van de oever



114 �



115

colofon
Het Vecht-Vademecum is een onderdeel van VechtVisie.
VechtVisie is een integraal ontwerp van bouwstenen voor een ruimtelijke ontwikkeling van de Vecht-
streek, die recht doet aan de cultuurhistorische waarde van dit gebied. De studie werd gemaakt in
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VechtVisie bestaat uit:
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la4sale, Amsterdam 2002
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m.m.v. Karen de Groot (freelance ontwerper)
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m.m.v. Karen de Groot  (freelance ontwerper)
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