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

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

De korrels in het landschap tussen Abcoude en Baambrugge
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Lokatie



De beschikbare ruimte voor woningen in het land van Angstel en Winkel (15,8 hectare)

De ligging van de lokatie in het rivierendeel van het Vecht- en plassenlandschap, in het land van Angstel en Winkel
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Inleiding

Achtergrond
Woningbouw in het land van Angstel en Winkel
Al enkele jaren geleden heeft de gemeente Abcoude 
gronden verworven aan de zuidkant van haar dorp, 
tussen de laatste woonwijk en de Winkeldijk, met 
het oog er woningen op te realiseren. In het nieuwe 
streekplan van de provincie Utrecht is Abcoude ook 
nagenoeg geen andere ruimte gegeven om te groeien 
dan hier. De gemeente moet zoeken naar de vanuit 
de vereiste ruimtelijke kwaliteit best denkbare positi-
onering en vormgeving van de toegestane woningen. 
Na deze woningen is het gebied tot aan de Winkel-
dijk ‘gevuld’ en is het afgelopen met bouwen alhier. 
Er is daarom een afrondende visie op de lange ter-
mijn nodig, een visie die laat zien hoe deze laatste 
woningen  de overgang maken tussen dorp en Ang-
stelland.
Van circa 80 naar 200 tot 300 woningen
Oorspronkelijk sprak de provincie van circa 80 wo-
ningen en had de gemeente hier ruim twee jaar 
geleden een invulling aangegeven met een zeer losse 
landelijke opzet in drie groene clusters.
Inmiddels is dat programma aangepast op instigatie 
van de provincie en zoekt men naar een drie keer zo 
groot programma, men spreekt van 200 woningen 
of meer. Vooralsnog is in de bouw van 192 woningen 
voorzien in de huidige uitvoeringsplannen, verdeeld 
over een vrij specifiek programma van sociale, mid-
deldure en ook topsegment woningen.
 
Opgave
Landelijke kwaliteit behouden
Met dit nieuwe zware programma is het uitgesloten 
om op eenzelfde losse landelijke wijze te bouwen als 
het oorspronkelijke plan. De landschappelijke ruimte 
die de drie groene clusters overlieten zal nu ook 
nodig zijn om te bebouwen. 
Tegelijk zou het eeuwig zonde zijn om de laatste 
landelijke ruimte die Abcoude heeft tot aan de Win-
keldijk simpelweg vol te bouwen en de bewoners dit 
waardevolle gebied te ontnemen. 
Er moet dus toch zo dorps en landelijk mogelijk 
gebouwd worden.
Bouwen vanuit landschappelijk en dorps perspectief
De insteek is om dichtheden soms wat hoger en 
soms wat lager te maken en dit strategisch in de 
landschappelijke structuur in te passen. Hierdoor 
kunnen er zowel intieme dorpse ruimtes en straat-

jes ontstaan waarin ‘aantallen gemaakt worden’, en 
tegelijk grotere groene ruimtes en zichten gecom-
poneerd worden die contact maken met het omrin-
gende landschap. Dit geeft ook enige afstand naar de 
bestaande wijk en de bewoners daar meer lucht. 

Waar we in het eerdere plan met 3 clusters alleen 
met de landelijke bouwvormen hadden gewerkt (de 
groene korrels), hebben we nu dus ook nadrukkelijk 
de dorpse bouwvormen toegepast. De grote variatie 
in kavelvormen en kapvormen die daaruit voortkomt 
wijkt af van de standaard wijk. Ook de genuanceerde 
en afwisslende positionering van volumes en oriën-
tatie ten opzichte van de openbare ruimte breekt met 
de  ‘VINEX-traditie’ van uniformiteit en levenloze 
logica. De kenmerkende ‘schijnbare toevalligheid’ van 
echt dorps en landelijk bouwen is in dit plan zorgvul-
dig gecomponeerd.
De ontwikkeling als geheel zal daarmee een buurtje 
worden met een levendig dorps en tegelijk groen 
landschappelijk karakter: de Winkelbuurt.
De Winkelbuurt zal ruimtelijk en functioneel de brug 
vormen tussen Abcoude als dorp en haar ommeland. 
Een plek voor huidige en nieuwe Abcoudenaren om 
te wonen, maar ook doorheen te wandelen en te 
fietsen, aansluitend op een ‘rondje Winkeldijk’. 

Product
Visie en Definitief ontwerp
 In dit boekje wordt het Definitief Ontwerp gepre-
senteerd en de visie van waaruit dat ontwerp ontwik-
keld is. Daarnaast worden de definitieve contouren 
van plangebied en bebouwd gebied getrokken, 
bedoeld voor de provincie om de rode contour te 
kunnen sluiten. De gedetailleerdere toelichting met 
aanzetten voor beeldkwaliteit die in de boekjes van 
eerdere fasen (schetsontwerp en voorlopig ontwerp) 
waren opgenomen zijn in dit boekje weggelaten en 
verwerkt in een separaat Beeldkwaliteitsplan. Dit zal 
als handvest worden gebruikt in de kwaliteitsbege-
leiding van de verdere uitwerking van het Definitief 
Ontwerp in architectuur en buitenruimte ontwerp. 
Dit DO boekje geeft een laatste stand van zaken aan. 
De planopzet, het aantal en het type woningen is nu 
definitief, maar kan gezien de organische aard van 
de ontwikkeling ook gedurende het proces op kleine 
punten toch nog altijd worden aangepast.

Lokatie



Een excursie van Abcoude tot Baambrugge

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

Vanuit dat landschap terug gezien is de rand van het dorp minder fraai. 

Om in en aan die identiteit verder te bouwen moet het actuele woonprogramma 
zoveel mogelijk gevormd worden naar de eigen bouwvormen en structuren. In de 
omgeving is daartoe naar bestaande voorbeelden gekeken van zowel dorps...

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

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

...als landelijk bouwen. Het Angstelland dankt haar identiteit grotendeels aan haar 
specifieke grote groene ‘korrels’, ensembles van meerdere bouwvolumes gebonden 
in een groene voet van landschappelijke schaal...

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

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

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

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

...maar juist door met een dorpse en landelijke in plaats van stedelijke invulling 
een nieuwe groene buurt te maken die ook de huidige bewoners een zachtere 
overgang en ingang tot het landschap kan bieden.

Ook aan de Winkeldijk staan nog een aantal van die groene boerenkorrels.
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Een excursie van Abcoude tot Baambrugge

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

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

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

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

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

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

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

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

De tuinen zijn niet altijd groot maar de ruimte voor een paar bomen en zicht op 
een liefdevolle open tuininrichting met een bijzonder huis erin maakt het typisch 
dorps en landelijk.

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

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

Echt dorps zijn de intieme en vaak stenige en compacte straatjes. Meer woningen 
bij elkaar en meer levendigheid. De verschillende woonwerelden, landelijke korrels 
en dorpse ruimtes vullen elkaar aan en vormen samen het typische bouwen van 
de omgeving.
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Landschappelijke structuur, dorpse toevalligheid
Het plan kent een landschappelijke structuur 
van water als drager voor de dorpse wegen en 
bebouwing die daar als het ware op een na-
tuurlijke manier overheen is gegroeid. De ont-
sluiting wordt gevormd door op zich logische 
heldere routes die echter nergens voorspelbaar 
en saai worden. De opbouw van volumes is 
afwisselend en ritmisch en biedt overal verras-
sende ruimtes en perspectieven die vloeiend 
in elkaar overgaan. De buitenruimteinrichting 
speelt daarop in en is in materiaal bescheiden 
en eenduidig. Het geheel vormt een buurt met 
de dorpse kwaliteiten van Abcoude en Baam-
brugge en de landschappelijke kwaliteiten van 
Angstel en Winkel.

De buurt maakt een entree aan de Burgemees-
ter des Tombeweg, qua ontsluiting maar ook 
ruimtelijk. Een groot groen verzamelerf met 
rondom water creëert een fraai ‘welkom in 
Abcoude’.
Vandaar loopt de hoofdwatergang richting 
Winkeldijk, begeleid door een aantal infor-
mele en ontspannen clusters losse en tuinige 
woningen rond een gemeenschappelijk erf. 
Ze wordt beëindigd aan de Winkeldijk met 
een natuur- en speeleiland. Deze randzoom 
van bebouwing aan de hoofdontsluitingsweg 
is dus vooral landelijk en groen en maakt de 
overgang naar het landschap. Dichter naar de 
bestaande wijk ligt het hart van de buurt. De 
gevels sluiten meer aan en vormen intieme 
dorpse plein- en straatruimtes. Soms komt de 
weg aan op een kopse gevel, soms juist op een 
ruime voortuin, overal speelt het water door-
heen. Op één plek wordt de waterstructuur 
benadrukt door parallel een laantje te planten 
met een serie van lichte huizen aan beide zij-
den erlangs. Enkele grotere woningen doorbre-
ken de ritmiek. De lijnen vanuit de bestaande 
wijk worden opgepakt maar afgebogen langs 
de waterstructuur. Naar de wijk zelf wordt 
juist afstand gehouden met groene openbare 
ruimte. Ook de bestaande erven aan de Win-
keldijk houden ‘ademruimte’. Een nieuw verza-
melerf, opgenomen in die structuur versterkt 
de ritmiek. Ook naar de oostkant vormt dit erf 
de landschappelijke afronding van de buurt. 
Aansluitend op de school is ruimte voor een 
nieuw cluster complementaire maatschappe-
lijke functies.

Plan
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Evenwichtige verdeling
In het totale plangebied van 15,8 hectare zijn 
192 wooneenheden geprojecteerd. Het be-
bouwde deel daarvan is ongeveer 10,8 hectare 
(±17 w/ha). De overige 5 hectare blijft lande-
lijke ruimte of wordt openbare gebruiksruimte. 
Door deze lage dichtheid van bouwen blijft het 
plan dorps en groen.
Het totaal aantal woningen is evenwichtig 
verdeeld in vier typen: vrijstaande woningen, 
twee-onder-een-kap-woningen, geschakelde 
woningen en gestapelde woningen. 

Strategische plaatsing
De verschillende typen woningen zijn strate-
gisch ingezet om de structuur van de buurt te 
verstevigen en de gewenste sfeer in de open-
bare ruimte te ondersteunen.
De vrijstaande woningen door hun ruime 
tuinen op plekken waar een losse groene sfeer 
is gewenst, de eveneens groene twee-onder-
een-kap-woningen om iets meer dichtheid en 
massa te maken, de geschakelde woningen 
waar (soms stenige) dorpse ruimtes gekaderd 
worden en de appartementen in bijzondere 
gebouwen met meer volume om de vooral 
groene ruimtes af te bakenen en begeleiden en 
op specifi eke plekken accenten te maken.

Woningverdeling



1,5 laag plus hoge kap (max 9 m)

1 laag plus hoge kap (max 8 m)

1 laag plus kap (±  6,5 m)

 kap (±  4m)

1,5 laag plus kap (max 7,5  m)

2 lagen plus bijzondere kap (max11m)

2 lagen plus  kap (max 9m)

0   4             20                 40m
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Kappen in het groen
De meeste woningen hebben een grotere voet-
print dan standaard. Hierdoor levert eenzelfde 
woonprogramma een lager volume op. Weinig 
lagen en een manifeste kap is typisch voor 
dorpen. Hoogte wordt daarom niet vastgelegd 
in meters maar in lagen. In de uitwerking blijft 
daarmee de ruimte bestaan om de volumes 
een goede dorpse verhouding te geven. Veel 
gebouwen zijn slechts één of anderhalve laag 
met kap (wat hetzelfde ‘leest’). In het hart van 
de buurt zijn de volumes wat hoger. Enkele 
gebouwen maken op strategische plekken 
een accent met een ferme kap. Het groen van 
de tuinen en de openbare ruimte is over de 
hele lokatie dominant. Veel gebouwen krijgen 
bijzondere kappen. Het totale spel van daken 
tekent door de variatie in vormen en wisselen-
de oriëntatie een rijk silhouet tussen de bomen.

Volumes



 1 -  rij 120-145 m2

2  -  rij 135-155 m2

2a -  rij 175-185 m2

3   -  rij 185-210 m2

3a   - 2kap/schakel 200-300 m2

4   -  2kap/schakel 300-350 m2

4a   - vrijstaand /2kap 350-500 m2

5   -  vrijstaand 500-800 m2

6   -  vrijstaand 800-1000 m2

7   -  vije kavel 400-600 m2

8   -  vije kavel 600-1000 m2

15 appartementen 

9 appartementen 
 

15 appartementen 
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Gezond gemengd
De verschillende typen woningen kennen 
zowel duurdere als goedkopere versies. Er 
zijn bijvoorbeeld kleinere vrijstaande wonin-
gen, maar ook geschakelde ‘herenhuizen’ die 
middenin de buurt staan en heel groot zijn. 
Er zijn vrije grote appartementen, maar ook 
kleinere appartementen in dezelfde collec-
tieve woonvorm op een erf. Er zijn apparte-
menten op het ensemble van voorzieningen 
naast de school, vanwege hun maat geschikt 
voor starters of juist voor senioren vanwege 
de nabijheid van de zorgvoorziening. 
Als geheel ontstaat er zo geen monotoon 
beeld en ook geen monotoon aanbod, er is 
voor elk wat wils. 

In elke gezonde leefgemeenschap wonen 
mensen met meer en minder geld. Mensen 
die starten, mensen met een handicap of  
mensen die anders materieel minder gefortu-
neerd zijn verdienen ook een prettige plek om 
te wonen en ze hebben verschillende wensen. 
In het plan is daarom conform de gemeen-
telijke eis dertig procent van de woningen 
goedkoop. Die woningen zijn gevarieerd van 
aard, er zijn appartementen, appartementen 
met zorg en grondgebonden woningen. Ze 
zijn waar mogelijk gespreid tussen de andere 
woningen. Een aantal liggen ook op de fraai-
ste plekken van de buurt, bijvoorbeeld pal aan 
het weiland.

Woningklasse

Totaal aantal woningen 192

sociaal      59 (31%)
gemiddeld      23 (12%)
duur       53 (28%)
top       57 (30%)
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Ruim parkeren
Qua parkeren is rekening gehouden met een 
norm van 1 op 1,5 voor sociale woningen, 1 
op 1,8 voor middeldure appartementen en 1 
op 2 voor alle overige woningen. Er worden 
auto’s op eigen kavel geparkeerd en op straat, 
maar er wordt ook blik ‘van straat gehaald’ 
door een klein binnenhofje te maken (koffer) 
aan de achterkanten van tuinen. De omrin-
gende woningen parkeren hier en kunnen zo 
makkelijk achterom hun woning bereiken.
Op één plek is een inpandig parkeervoorzie-
ning gedacht: in een van de gebouwen van 
het appartementencluster aan de zuidoost 
hoek. Hier kan een groter aanbod op een klei-
nere oppervlakte netjes worden opgelost.
Een groot deel van de auto’s zal in collectieve 
carports worden geparkeerd. Er zal een speci-
aal ontwerp gemaakt worden voor een ‘stan-
daard Abcoudense parkeerschuur’, een fraaie 
eenvoudige kapschuur die een aantal auto’s 
kan herbergen, droog en uit het zicht, maar 
die geen garage is en dus niet dichtgebouwd 
kan worden. 
Ook op straat is ruimte om dicht bij huis te 
parkeren. Even kort op de knippers te staan, 
laden-lossen en iemand afzetten is gewoon 
overal mogelijk.
Het gehele parkeersysteem zal nader worden 
getoetst aan de specifieke normen van de 
gemeente. 

Parkeren
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Directe routes en spreiding
De ontsluiting is helder van opzet en zo getraceerd 
dat er zoveel mogelijk directe autobewegingen zijn 
en geen lussen ontstaan. 
Er is één hoofdingang voor autoverkeer gedacht aan 
de Burgemeester des Tombeweg. Deze takt direct 
aan op de rotonde vanaf de snelweg. Het autover-
keer van de nieuwe buurt vormt zo geen extra druk 
op de aanliggende wijk en de rest van het dorp. Zo 
wordt hinder voor omwonenden geminimaliseerd. 
Wel is op zoveel mogelijk plekken de nieuwe buurt 
met de bestaande wijk verbonden via langzaamver-
keersroutes. De nieuwe bewoners krijgen daarmee 
directe routes naar het oude centrum van Abcoude 
en andersom krijgt men prettige routes door de 
nieuwe buurt richting Winkeldijk. Voor calamiteiten 
zijn deze routes ook bruikbaar. 
De meeste woningen en parkeerplaatsen zijn ont-
sloten via een (doodlopende) erfontsluiting. Er zijn 
geen grote doorgaande wegen, zodat er ook geen 
zware verkeersruimtes gemaakt hoeven worden. 
Tegelijk ontstaan er autoluwe en autovrije routes. 
Het grootste deel van de routes is het domein van 
de fietser en voetganger.

Shared space
De inrichting van de wegen zal informeel zijn. 
Auto’s, fietsers en voetgangers gebruiken dezelfde 
ruimte. Natuurlijk is er fysiek de ruimte om elkaar 
goed te kunnen passeren, maar de auto is te gast. 
Dat wordt duidelijk vanuit de inrichting en zo zal 
de weggebruiker zich dan ook gedragen. De mate-
rialisering met gebakken materialen en natuursteen 
(zoals in de kern van Abcoude) heeft een esthetisch 
doel, maar ondersteunt tevens dit verkeersregime. 

 Ontsluiting

recreatieve ontsluiting - langzaam verkeer 
calamiteiten en dienstauto’s, rijloper minimaal  1,8 m

1-richtings autoverkeer, rijloper minimaal 3,5 m

2-richtings autoverkeer, rijloper minimaal 4,5 m

erfontsluiting,  rijloper minimaal  3,5 m
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Landelijk en ruim
Bijna vijftien procent van de totale ontwikke-
ling zal groene openbare ruimte zijn, twee en 
een kwart hectare kleinere en grote plekken, 
verspreid over de buurt. De twee collectieve 
woonerven maken samen nog eens één hectare 
semi-openbare ruimte. Met deze groene ruimtes 
en de  groene begeleiding van de belangrijke 
lijnen in het plan wordt de ruimtelijke struc-
tuur van de buurt opgebouwd. Ze sluit daarmee 
aan op en maakt een zachte overgang naar de 
omgeving. 
Deze ruimtes maken tevens de ‘gebruiksstruc-
tuur’ van de buurt. Ze herbergen de (in)formele 
buitenfuncties die een leefgemeenschap op deze 
schaal nodig heeft: spelen, sporten, de natuur 
beleven en elkaar ontmoeten. 
Deze ruimtes zullen landelijk en informeel wor-
den ingericht, met (inheemse) beplanting die 
aansluit op de omgeving.

In de tekening is een aanzet gegeven waar 
welke functie zou passen, maar dit is slechts 
een voorstel dat nader met gemeente en andere 
gebruikers en beheerders zal moeten worden 
uitgewerkt.
Zo kan de invulling van een speelweide, sport-
weide, parkweide en dierenweide in de noord-
oosthoek goed aan sluiten op de bestaande 
school en het nieuwe cluster met jeugd- en 
zorgfuncties. De gebruikers van deze gebouwen 
krijgen zo één groene gebruikszone waar ze al 
hun buitenfuncties in kunnen vinden. Ook de 
bewoners van de bestaande wijk en de rest van 
Abcoude krijgen zo een park van landschap-
pelijke sfeer en schaal tot hun beschikking, een 
compensatie voor het verlies van hun huidige 
trapveldje en vrije uitzicht. 
Verspreid over de buurt zijn kleinere en grotere 
groene plekjes die openbaar zijn. Soms gewoon 
alleen met een bankje om elkaar te ontmoeten 
en soms met kinderspeeltuigen voor speciale 
leeftijden.
Een deel van de openbare ruimte zal publiek 
groen zijn, beheerd door de gemeente, een deel 
kan ook in handen zijn van particulieren of ver-
enigingen, beheerd door henzelf. Het erf rond 
de appartementen en de dierenweide hoeven 
bijvoorbeeld geen gemeenteplantsoen te zijn, 
maar wel (semi-)openbaar toegankelijk.

Groenstructuur
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Overwegend groen 
Een derde van de ruimte is openbare ruimte, 
de helft daarvan is groen. Openbaar groen 
samen met het water en de resterende lande-
lijke ruimte (agrarische weide of particuliere 
‘paardenlandjes’) maken bijna de helft van de 
ruimte tot groene ruimte. Door deze speci-
fieke dorpse manier van inrichten wordt de 
nieuw buurt van Abcoude een enorm groene 
en landelijke lokatie.

Particulier erfgoed
Een ander belangrijk aandeel in de groen-
structuur vormen de particuliere kavels met 
hun groene tuinen. Afhankelijk van hoe je 
rekent is iets meer of iets minder dan de helft 
van de grond particuliere tuin (55% van de 
bebouwde 11 hectare en 38% van het totaal). 
Sommige tuinen zijn groot, waardoor de 
bewoners er volwassen bomen in kunnen 
laten staan, die sterk bijdragen aan het lan-
delijke karakter van de buurt. Alle tuinen 
hebben echter erfscheidingen. Waar die aan 
de openbare ruime grenzen zullen ze mee-
ontworpen en aangelegd worden, overwe-
gend lagere groene hagen en soms mooie 
hekjes. Doordat in het ontwerp is voorzien 
dat elke woning door plaatsing van volumes 
ook een afgeschermde plek met privacy in de 
tuin heeft kunnen bewoners aan de openbare 
zijden hun erfscheidingen ook laag en open 
houden. Ze hoeven die ruimte daar immers 
niet af te schermen tegen inkijk, omdat ze al 
een privéplek hebben. Het bewaren van de 
groene sfeer in het dorp is dus geen kwestie 
van (juridische) handhaving, maar van goed 
ontwerp.

Ruimteverdeling

semi-openbare parktuin

speelweide

voorzieningentuin
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Structuur
Het plan is geënt op de bestaande waterstruc-
tuur, die op plekken is verbreed en gedrama-
tiseerd. Hierin is aansluiting gezocht op de 
waterpatronen die Angstel en Winkel hebben 
achtergelaten in het landschap: oude rivier-
armen en ‘wielen’ aan de dijk, de gracht rond 
de oude burcht enzovoort. Zo ontstaat een 
landschappelijke structuur als drager voor 
de buurt die past in de omgeving alsof die er 
altijd zo gelegen heeft.
Ook naar de bestaande wijk wordt de wa-
terstructuur aangeheeld en sterker gemaakt, 
waardoor er als vanzelf een bepaalde afstand 
ontstaat naar de nieuwe woningen en de 
huidige bewoners de ruimte krijgen.
In het hele plan wordt waar mogelijk water 
ook als natuurlijke erfscheiding gebruikt, 
waarmee hekken, hagen en vooral schut-
tingen kunnen worden voorkomen. De buurt 
blijft daardoor luchtig en open.

Berging
De watercompensatieplicht zou met 11% 
over verharding en dakoppervlak zo’n 0,5 ha 
nieuw water zijn. Met 1,5 ha (meer dan een 
verdubbeling van het huidige wateropper-
vlak!) is daar dus ruimschoots aan voldaan. 
Het water vormt echter sowieso een belang-
rijk onderdeel van de ruimtelijke structuur en 
is in die zin onmisbaar.

Water

Totaal plangebied 158.000 m2 

huidig water    1,15 ha (7%)

nieuw water   2,6 ha (16%)

extra water    1,5 ha (9%)
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Natuur in de buurt
De buurt heeft zelf veel groene plekken en plekjes 
maar grenst ook aan het prachtige landelijke gebied 
van Angstel en Winkel. Langzaamverkeersroutes 
door de buurt leiden erheen en verbinden ook het 
bestaande Abcoude beter met haar ommeland. 
De provincie heeft langs de Winkel een EHS zone 
getraceerd. Aan beide zijden wenst men dat 50 
meter robuuste verbindingszone wordt gecreëerd 
met waardevolle oevers en oeverlanden en moeras-
sig land. Deze zone schampt het plangebied slechts. 
Waar dat gebeurt draagt het natuureiland echter 
substantieel bij aan de doelstellingen van de pro-
vincie. Tevens wordt langs de Winkeldijk een 40-50 
meter brede zone vrij gehouden van bebouwing en 
landelijk groen ingericht.
De nieuwe buurt heeft de natuur dus letterlijk in de 
buurt. 

Natuur
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Op nevenstaande tekening wordt het voorstel weer-
gegeven voor het sluiten van de rode contour.
Zie voor verdere toelichting de brief van de ge-
meente d.d. 19 mei 2008.

Contouren
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