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De voormalige stort en haar huidige agrarische gebruik.
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Luchtfoto van het plangebied (oranje kader) en de oude stort  (geel kader)
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het plangebied tegenover de 's Gravenlandse  
buitenplaatsenreeks en als onderdeel van het 
Vechtplassengebied
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 1.1 AANLEIDING EN PROBLEEMSTELLING

Voor u ligt het masterplan Groenewoud; het plan voor het realiseren van een duurzaam, mooi 
én veilig Groenewoud.  

Aanleiding
De voormalige stortplaats Groenewoud dient gesaneerd te worden. Onder saneren wordt het 
isoleren en controleren van de stortplaats verstaan. Het terrein is door de provincie Noord-
Holland beschouwd als ernstig verontreinigd. 

Daarnaast zijn er ambities om in het omliggende gebied natuur te realiseren. Het gebied is 
in het natuurbeheerplan van de provincie begrensd als Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 
Dit moet echter deels nog worden gerealiseerd. De Ecologische Hoofdstructuur is een 
samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden 
in Nederland. Het vormt de basis voor het Nederlandse natuurbeleid. Ook is de omliggende 
polder van de voormalige stortplaats Groenewoud aangewezen als Natura 2000 gebied. De 
Europese Unie (EU) heeft een zeer gevarieerde en rijke natuur, die van grote biologische, 
esthetische en economische waarde is. Om deze natuur te behouden, heeft de EU het 
initiatief genomen voor Natura 2000. Dit is een samenhangend netwerk van beschermde 
natuurgebieden op het grondgebied van de EU-lidstaten. Dit netwerk vormt de hoeksteen 
van het EU-beleid voor behoud en herstel van biodiversiteit.

Afvalzorg heeft het initiatief genomen om de stortplaats te saneren (isoleren en controleren) 
en natuur te ontwikkelen. Dit wordt gedaan vanuit een maatschappelijke doelstelling: 
sanering en herontwikkeling van stortlocaties tot veilige landschappen. In het voorjaar van 
2012 heeft Afvalzorg een eerste idee gepresenteerd aan de raadscommissie van gemeente 
Wijdemeren. Hierin is aangegeven hoe de vervuiling zo efficiënt mogelijk aangepakt kan 
worden. Ook is een inschatting gemaakt van de kosten en hoe deze betaald kunnen worden 
door de verkoop van waterwoningen en mogelijke subsidies. Dit  idee is in dit masterplan 
nader uitgewerkt. 



de plankaart waarin bestaande kwaliteiten, nieuwe natuur, nieuwe infrastructuur , de oude stort  en waterwoniongen zijn opgenomen
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het plangebied als onderdeel van de  ecologische 
hoofdstructuur (EHS)
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1.2   DOEL VAN HET PLAN

Het doel is de voormalige stortplaats Groenewoud (ca. 30 ha)  te saneren waarbij meer natuur 
en extensieve recreatiemogelijkheden worden gerealiseerd in de gehele polder. De kosten 
van sanering, inrichting, nazorg en beheer worden door het project zelf opgebracht. Tevens 
wordt gezocht naar subsidiemogelijkheden. 

Er is gekozen voor een oplossing om meer natuur te maken en tegelijk de stortplaats te 
saneren. Dit kan omdat voor de isolatie van de stortplaats schone grond nodig is, die uit het 
gebied zelf kan komen. Hierdoor ontstaat meer “natte natuur” in het gebied. Het ontstane 
water kan tevens worden gebruikt voor de aanvoer van de woningen. De waterwoningen 
zijn, naast de mogelijkheden voor het verkrijgen van subsidies, de basis voor de financiering 
van het gehele project. Werk met werk maken is een belangrijk thema van dit plan. 



Luchtfoto van het plangebied (oranje kader) en de belt (geel kader)Natura 2000 gebied binnen de plangrenzen

stort

Natura 2000 gebied (contouren juni 2013)

Kernnatuur (volgens eigendommenkaart)

202,4ha
Natura 2000 binnen 
plangebied

12,8ha
natuurontwikkeling buiten 
Natura 2000 gebied

73,4ha
kernnatuur binnen Natura 
2000 gebied

31,5ha
stort
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1.3. ORGANISATIE

Voor de inrichting van Plan Groenewoud is rekening gehouden met de wensen en bezwaren 
van omwonenden en vele betrokken partijen. De partijen hebben diverse rollen in het plan, 
die hieronder zijn weergeven. 

•	 Afvalzorg is initiatiefnemer van het plan en verantwoordelijk voor de planvorming, de 
uitwerking, de realisatie en de financiering. Ook is Afvalzorg verantwoordelijk voor de 
sanering en de eeuwigdurende nazorg van de stortplaats. 

•	 Gemeente Wijdemeren is letterlijk (probleem)eigenaar van een groot deel (ca. de 
helft) van de oude stortplaats en wil deze op een veilige en verantwoorde manier 
saneren. Daarnaast is de gemeente volgend en zorgt voor een goede afweging van de 
publieke belangen. De gemeente is verantwoordelijk voor de te volgen procedures die 
noodzakelijk zijn voor het tot stand komen van het plan. Ook begeleidt de gemeente de 
bestuurlijke besluitvorming en zorgt voor afstemming met het provinciaal bestuur.

•	 Natuurmonumenten is eigenaar van de meeste gronden die liggen in het plangebied. 
Zij steunt het idee vanwege haar belang van een veilige stortplaats midden in het 
natuurgebied. Bovendien is het voor Natuurmonumenten van belang om meer natuur te 
kunnen realiseren in deze polder Kortenhoef-Oost. 

•	 Dienst landelijk Gebied (DLG) is een uitvoerende dienst aangestuurd door de provincie 
Noord-Holland. DLG houdt zich bezig met grondverwerving en met de inrichting van 
het gebied tot natuurgebied. In feite werkt DLG aan de uitvoering van de provinciale 
beleidsopgave voor dit gebied (de EHS en Natura 2000). 

•	 Bevoegd gezag: provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor de sanering van de 
stortplaats en de uitvoering van het natuurbeleid. Voor de overige procedures, zoals de 
inpassing in het bestemmingsplan, is de gemeente het bevoegd gezag. 

•	 Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) is waterbeheerder in het gebied. Voor alle 
veranderingen aan het watersysteem is toestemming nodig van het waterschap.

•	 Eigenaren en gebruikers hebben eigendom en/of gebruik van grond op de stortplaats. 
Het is van belang dat zij medewerking zullen verlenen aan het saneren van de stortplaats. 
De rol van de eigenaren is besproken tijdens persoonlijk overleg en informatieavonden. 

•	 Omwonenden. De wensen en bezwaren van de omwonenden zijn geïnventariseerd 
tijdens klankbordavonden en informatieavonden en worden meegenomen in de 
planvorming. Ook bestaat er de formele en wettelijke mogelijkheid tot inspraak en 
bezwaar bij de ter visie legging van het masterplan door de gemeente.
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Communicatiemiddel 

 
Toelichting 

 
 

 Website 
 

 Informatiebijeenkomsten in juni 
en oktober 2012 en april 2013 die 
ieder zijn bezocht door circa 130 
geïnteresseerden. 

 
 Nieuwsbrief 

 
 
 

 Klankbordgroep 
 
 
 
 

 Gesprekken eigenaren/gebruikers 
stortplaats 
 
 
 

 Enquête  
 

 

 
 
 Website Groenewoud is in oktober 2012 live gegaan 

 
 In juni en oktober 2012 en 23 april 2013 zijn twee 

informatie-bijeenkomsten georganiseerd telkens zijn 
bezocht door 130 geïnteresseerden.  
 
 

 In januari en april 2013 zijn twee nieuwsbrieven 
verspreid aan circa 500 omwonenden.  

 
 

 In januari 2013 is een klankbordgroep opgericht 
bestaande uit circa 15 personen. Deze groep heeft 
het eerste kwartaal drie keer constructief overlegd.  
 
 

 In 2012 en 2013 hebben persoonlijke gesprekken 
plaatsgevonden met grondeigenaren/gebruikers van 
de stortplaats door Dirk v.d. Broek (extern adviseur 
grondgebruik) 
 

 Half april wordt een enquête gehouden onder circa 
400 omwonenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planning 

PLANNING COMMUNICATIE GROENEWOUD

WAT WANNEER

Excursie Commissie Ruimte en Economie Ilperveld 16-jan-13
Bespreking communicatieplan B&W gemeente Wijdemeren 22-jan-13
Start implementatie communicatieplanplan 24-jan-13
Eerste nieuwsbrief 22-jan-13
Uitnodigen omwonenden klankbordgroepen 26-jan-13
Ondertekening intentieovereenkomst 7-feb-13
Artikel website Groenewoud  + persbericht ondertekening 7-feb-13
Bijeenkosten werkgroep grondeigenaren/gebruikers/pachters feb/maart
Bijeenkomsten klankbordgroep feb/maart 
Enquete belanghebbenden april 
Tweede nieuwsbrief april
Aanleveren concept Masterplan gemeente 15-apr-13
Informatiebijeenkomst omwonenden en betrokkenen 23-apr-13
Aanleveren definitief Masterplan gemeente 1-mei-13
Masterplan aanleveren college 16-mei-13
Bespreking Masterplan B&W incl advies tot afwijkeninspraakverordening half mei
Masterplan raadscommisie Ruimte en Economie (vrijgeven voor inspraak) 12-jun-13
Inspraakperiode 12-jun-13
Inloopavond gemeente ivm inspraakprocedure 24-mei-13
Behandeling en vaststelling Raad eind 2013
Start bestemmingsplanprocedure eind 2013
derde nieuwsbrief 1-sep-13
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1.4  COMMUNICATIE

Om tot een zorgvuldig Masterplan te komen, is het afgelopen jaar veel aandacht besteed 
aan communicatie met de verschillende belanghebbenden. Alle belanghebbenden zijn in 
een vroeg stadium betrokken bij het project. Dit is een bewuste keuze omdat Afvalzorg alle 
ideeën en meningen zorgvuldig wil inpassen in de uitwerking van de plannen. Zo willen we 
graag van omwonenden “als ervaringsdeskundigen” horen wat de aandachtspunten in het 
gebied zijn én waar behoefte aan is. Om dit op een zo zorgvuldig mogelijk wijze te doen, 
is eind 2012 een communicatieplan opgesteld voor de periode tot aan de planfase. Dit in 
nauw overleg met de Gemeente Wijdemeren. Het plan is in januari 2013 door de gemeente 
vastgesteld. De implementatie van het plan is inmiddels gestart en wordt gecoördineerd 
door Afvalzorg.

Inspraak en participatie belanghebbenden
De communicatie rond Plan Groenewoud kenmerkt zich door de openheid en de actieve 
inzet om informatie beschikbaar te stellen. We communiceren op open, bereidwillige, 
transparante wijze. Zonder verborgen agenda en op een persoonlijke manier.  De 
belanghebbenden worden actief betrokken bij de “finetuning” van de plannen. Dit 
gebeurt onder meer door het organiseren van informatieavonden, het oprichten van een 
klankbordgroep, persoonlijk overleg met de grondeigenaren/gebruikers. Daarnaast vindt 
maandelijks regulier overleg plaats met Natuurmonumenten, Gemeente Wijdemeren, 
Provincie Noord-Holland en DLG. 

Stand van zaken  
In nevenstaand schema is de planning van de belangrijkste communicatiemiddelen 
weergegeven. 
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Resulaten enquete: algemeen 
De meeste respondenten zijn omwonende van het gebied (88%). Meer dan de helft van de 
respondenten heeft zelfs zicht op het plangebied (64%). 55% van de respondenten geeft het 
totale plan het cijfer 6 of hoger. 95% is bekend tot zeer bekend met het project. 95% van de 
respondenten is tevreden tot zeer tevreden over de informatievoorziening.   

Sanering 
79% van de respondenten is van mening dat de stortplaats gesaneerd moet worden. Slechts 
6 % vindt sanering niet nodig. De overige respondenten staan hier neutraal tegenover. Van 
de respondenten die de sanering nodig vinden, heeft 41% vertrouwen in de beschreven 
uitvoering en nazorg van de sanering; 39% heeft redelijk vertrouwen. In de verdere 
communicatie rond het isoleren/controleren van de stortplaats  zal hier extra aandacht aan 
worden besteed. 

Natuur en recreatie 
Meer dan de helft (67%) vindt het goed dat verbetering van natuur onderdeel uitmaakt van 
het integrale plan. Slechts 16% vindt het niet van belang. Vrijwel geen enkele respondent wil 
intensieve (levendige, drukke) recreatie in het gebied. Voor de rest zijn de meningen ongeveer 
gelijk verdeeld: extensieve recreatie: 37%, geen verandering: 33%, nadruk op natuur: 27%. 
Omwonenden zonder zicht op het gebied hebben wel een sterkere voorkeur voor extensieve 
recreatie (63%). 

Waterwoningen en verkeer 
72% staat positief of neutraal tegenover de woningen. Van belang is vooral  dat 
verkeersbewegingen worden beperkt en het uitzicht in stand blijft. 46% vindt het voorstel van 
twee ontsluitingswegen geen goede oplossing, 35% wel. De suggesties van de respondenten 
zullen zorgvuldig worden afgewogen. De helft van alle respondenten heeft geen behoefte 
aan nieuwe fietsroutes (53%), 29% wel. Van de mensen die niet uitkijken op het gebied, heeft 
ruim 60% wel behoefte aan nieuwe fietsroute.  De helft van de respondenten vindt extra 
verkeersremmende maatregelen niet nodig. 36% vindt het wel nodig. 
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Diverse ‘klanken’ 
Er heeft met de verschillende belangengroepen constructief overleg plaatsgevonden. Met 
de klankbordgroep is drie avonden intensief van gedachten gewisseld. Deze klankbordgroep 
bestaat uit circa 15 representatieve vertegenwoordigers van de diverse belangen (inwoners 
van de zuidrand van Kortenhoef, de Emmaweg, de Kortenhoefsedijk en de Bruinjoost)
en planonderdelen.  Daarnaast hebben er persoonlijke gesprekken plaatsgevonden 
met alle eigenaren en gebruikers van de stortplaats. Ook de diverse geluiden tijdens de 
informatieavonden zijn geïnventariseerd. Alle ideeën zijn getoetst aan het plan. Wanneer 
het niet mogelijk is om een mening of idee mee te nemen in de planvorming, wordt dit 
zorgvuldig teruggekoppeld aan de betrokkenen. Een overzicht van de “klanken” uit de 
klankbordgroep én de status hiervan binnen het Masterplan is weergegeven in Bijlage A.

Enquête
Om naast de klankbordgroep ook de mening van de grote groep omwonenden te peilen 
is half april een online enquête gestuurd aan ruim 400 omwonenden en geïnteresseerden. 
Ruim 100 betrokkenen hebben de enquête ingevuld. Nevenstaand een samenvatting van de 
uitkomsten. 

Een uitgebreid verslag van de uitkomsten is vanaf 20 mei te vinden op de website www.
projectgroenewoud.nl. 

enkele  impressies van een Klankbordgroepavond op 
het gemeentehuis
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oude afbeelding van veen baggeren in Kortenhoef.
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2  DE CONTEXT
2.1 HISTORIE
2.2   RUIMTELIJKE ANALYSE
2.3   DE VOORMALIGE STORTPLAATS
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Topografische kaart 1950, vlak  voor het begin van de stort. Met in geel de contouren van de voormalige  stortplaats



Het veengebied in de Vechtstreek bestond – voordat de boeren het gebied in de 
Middeleeuwen ontgonnen – uit een onbegaanbaar moeraslandschap met een afwisseling 
van natte laagten en wat drogere veenmosbulten. Tussen circa 1100 en 1300 werden stukken 
van het veengebied door de bisschop van Utrecht en de graaf van Holland uitgegeven voor 
ontginning. De grootschalige turfwinning is pas begonnen nadat de grond in cultuur was 
gebracht en startte vanaf de 15e eeuw. Het veenmosveen (zoals in het plangebied ) leverde 
de beste kwaliteit turf op. De turfwinningen leidden tot een structuur van petgaten en op 
de plaatsen waar overmatig veen werd gebaggerd, verdwenen de legakkers en ontstonden 
grote aaneengesloten plassen. Twee meren, een natuurlijk meer (Horstermeer) en een door 
turfwinning ontstaan meer (de huidige Bethunepolder), zijn in de tweede helft van de 19e 
eeuw drooggelegd. Bij de ontginningen werden veel rechtlijnige structuren in het landschap 
gecreëerd, deze zijn nu nog steeds bepalend voor het landschap. 
Belangrijke gebiedsontstijgende infrastructuur  zijn de ’s-Gravelandse Vaart (tussen 1637 en 
1641 gegraven),  het Hilversums Kanaal (aangelegd in 1937)  en de Vreelandseweg (de N201, 
aangelegd in 1939) .

Het plangebied: de structuur blijft al eeuwen hetzelfde
De structuur ligt  al jaren vast (linten, vaarten, slotenpatronen), de invulling van het gebied 
wijzigt gedurende de jaren enigszins: weilanden/bosschages/water. Op de naastgelegen 
kaart van voor de stortwerkzaamheden, was de stort bijvoorbeeld grotendeels bebost.

Het betreft hier ontgonnen veenvlaktes (veenmosveen), gebieden die van oudsher uit hoog- 
en laagveen bestonden. Na de veenafgraving is het plangebied een open, weids landschap 
geworden, met lange zichtlijnen. Veelal in gebruik als graslanden, ook op de stort.  Deze 
openheid contrasteert mooi met het bos op het zand van de Utrechtse Heuvelrug (ook wel 
Gooise Stuwwal genoemd) . In de loop der tijd is het landschap iets verdicht met bosschages, 
en vooral aan de linten verdichting door menselijk gebruik (volkstuinen, bedrijven, stallen 
etc). De structuur van het landschap met de smalle kavels en lange rechte sloten is nog 
redelijk goed intact gebleven. Dit blijft ook de ‘onderlegger’ voor het toekomstige landschap. 21Masterplan Groenewoud

2.1   HISTORIE

De contouren van het plangebied ziijn onveranderd: lange 
linten/vaarten. Het  veenlandschap is 'aangevreten' door 
het water  en de Horster meer nog niet droog gemalen. 
(kaart : J. Kuijper ca. 1870)

De inmiddels verdwenen jeugdherberg de Karakiet aan de 
Kortenhoefsedijk is een waterwoning avant la lettre.
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Het plangebied in haar wijde omgeving: het 
gebied ligt aan de rand van de stuwwal van het 
Gooi (hoog en droog, veelal bos)  in het  laag 
en nat gebied (weilanden, elzenbroekbossen, 
water). De 's-Gravenlandse Buitenplaatsen 
markeren de grens tussen deze twee 
contrasterende landschappen.

Het plangebied is onderdeel van het Oostelijke 
Vechtplassengebied. Dit maakt dat het 
verbonden is met de grote plassen voor  oa. 
schaatsen en varen (kanoën) .

Het landschap waar het gebied deel van 
uitmaakt is een door de mens gecultiveerd 
landschap. Dit uit zich in de fascinerende 
kavelpatronen die deels nog bestaan en deel 
'aangevreten' zijn door het water.



De Oostelijke Vechtplassen waar het plangebied een onderdeel van uitmaakt liggen ten 
westen van de stuwwal van de Utrechtse Heuvelrug. Het Vechtplassengebied vormt een 
overgang van de zandgronden van de heuvelrug in het oosten, naar de dieper gelegen 
veengronden in het westen. 

Het plangebied maakt dus onderdeel uit van het Vechtplassengebied en ligt tevens 
tegenover de beroemde 's Gravenlandse Buitenplaatsen reeks. Letterlijk is het vanuit de 
nieuw te maken waterwoningen straks ca 500 meter wandelen om op een buitenplaats 
terecht te komen, en anderzijds een kilometer varen om het ruime water te treffen van 
bijvoorbeeld de Kortenhoefse en Kortenhoefsche plassen.

Op de kaarten op de volgende twee pagina's zijn de lange zichtlijnen (met name oost-west 
gericht maar ook noord-zuid te zien die zo kenmerkend zijn. De voormalige stort doet iets 
mee in de ruimtelijke werking van het geheel: omdat ze hoger ligt dan haar omgeving 
blokkeert ze zichtlijnen enigszins, maar niet geheel want veelal kun je er overheen kijken. 
Vanaf de oude stort zelf is het uitzicht door haar hoogte groter dan vanaf het omliggende 
maaiveld. De rand van Kortenhoef tekent zich scherp af in het landschap, de woningen staan 
hier bovendien met hun achterzijdes naar het landschap gericht. De lintbebouwingen van de 
Emmaweg en Kortenhoefsedijk zijn veel organischer gegroeid en maken rafelige randen die 
daarmee rommeliger ogen maar wel beter ingepast zijn in het landschap. Twee volkstuinen/
recreatieterreinen aan de Emmaweg steken diep in het achterland en onderbreken zo de 
relatieve openheid achter het lint.

De kern van het gebied is onzichtbaar: de Kortenhoefsche plassen. Hier geen diepe 
zichtlijnen maar een intrigerende bosmassa met een open, bevaarbare kern. 
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2.2   RUIMTELIJKE ANALYSE

prachtige locatie tussen Buitenplaatsen en 
Vechtplassen.



ruimtelijke analyse: zichtlijnen en landmarks

Trompenburg

Gooilust

Schoonoord

24  AFVALZORG      I      oktober 2013



Trompenburg

Gooilust

Schoonoord

besloten natuurkern

verdicht li
nt   

verdicht li
nt   

  verdicht li
nt   

  verdicht li
nt   

     
     

   v
erdicht li

nt   
verdicht li

nt

ve
rd

ic
ht

 li
nt

   v
er

di
ch

t l
in

t  
   v

er
di

ch
t l

in
t  

   v
er

di
ch

t l
in

t  
    

  v
er

di
ch

t l
in

t  
 v

er
di

ch
t l

in
t  

ve
rd

ic
ht

 li
nt

re
la

tie
f o

pe
n

stort: ca 1-1,5m hoger dan 
omgeving

volkstuinen/recreatiecomplex

volkstuinen/recreatiecomplex
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ruimtelijke analyse: grote open ruimten en visuele relaties buiten het plangebied



jachthaven

Kattenbrug

fietsbrug naar Gooilust

sportpark

wandelen: het Oppad

wandelen: doodlopend

speelplek

fietspad parallel 
aan Zuidereinde

kanoroute 
Natuurmonumenten

analyse:  verbindingen
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sportpark

geïsoleerd en toch verbonden
Het gebied is nauwelijks ontsloten: vanaf de Bruinjoost via de Beltweg kan men een heel 
eind het gebied betreden, maar het is een doodlopende weg. De aansluiting met Kortenhoef 
is verkeerstechnisch niet ideaal en voor verbetering vatbaar. Onder andere omdat het 
landbouwverkeer hier ook gebruik van maakt, dit is zo in de loop der tijd gegroeid: het 
landbouwverkeer moet dus door de woonwijk in de huidige situatie. 

De Kortenhoefsche plassen zijn wandelend goed bereikbaar via het Oppad; een prachtig pad 
dat het gebied aan de zuidzijde doorsnijdt. 

De ontsluiting via het water is van een andere orde: er is bijvoorbeeld een kanoroute 
van Natuurmonumenten die het gebied koppelt aan het Vechtplassengebied. Als er 
schaatsmogelijkheden zijn is het gebied ook weer goed bereikbaar. 

De twee linten (Kortenhoefschedijk en Emmaweg) worden door de bewoners als druk en 
daarmee onveilig ervaren. Om het fietsverkeer (met name scholieren en bezoekers van het 
sportpark) een alternatief te bieden is er redelijk recent parallel aan het Zuidereinde een 
fietspad gerealiseerd. 

zicht op het gebied vanaf een eerste etage van een woning 
aan de Emmaweg: het gebied is goed zichtbaar maar niet 
goed bereikbaar.
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beelden van de huidige situatie op de voormalige stort  (Foto's:  Marcel Rozing)
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In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw kwam de industrie flink op gang. Bij veel 
van die industriële processen kwam (chemisch) afval vrij. Er was geen milieuwetgeving. 
De goedkoopste manier om van dat afval af te komen was storten. De stort Groenewoud 
was een officiële vuilnisbelt, die o.a. werd gebruikt om chemisch afval kwijt te raken. Soms 
legaal, soms illegaal. Het afval is voornamelijk afkomstig van de gemeente Hilversum en 
daarnaast ook van de gemeente ’s-Graveland. In 1959 is officieel begonnen met het storten, 
maar mogelijk is al eerder begonnen met het storten van huisvuil voordat de vergunningen 
waren verleend. In 1973 is officieel een einde gekomen aan het gebruik als stortplaats 
op de onderzoekslocatie. Het gaat om een opvulling van oude zandwinningsgaten met 
huisvuil, straatvuil en sloopafval. Het stortmateriaal ligt ondergronds en is afgedekt met 
een deklaag grond. De deklaag is gemiddeld kleiner dan 0,5 meter. In 1972 werd de stort 
Groenewoud gesloten. Daarvoor was hij enkele malen spontaan in brand gevlogen. Een type 
ondergrondse brand dat soms weken duurde en veel stankoverlast gaf.

Het terrein, zo’n 30 hectare groot,  ligt gemiddeld één tot anderhalve meter hoger dan 
de omgeving. De hoogte van de stort wisselt sterk en ligt gemiddeld op 0,9 m+NAP, de 
omgeving ligt tussen de 0,5 en de 0 m + NAP. De dikte van het stortlichaam wisselt eveneens 
(grotendeels tussen de 2,5 en 3,5 meter). Op en rondom de stort liggen verschillende sloten. 
Er kunnen twee deellocaties worden onderscheiden waar zogenaamde zandwinputten 
hebben gelegen. Op deze locaties is het stortmateriaal dieper aangebracht. In het noorden is 
een zandwinput gegraven van 6,2 meter en ten zuidwesten van 9,2 meter diep.

Het gebied is op dit moment voornamelijk in gebruik als weidegebied. Er grazen onder meer 
koeien, paarden, pony’s en geiten. Ook is er een manege aanwezig. Zover bekend worden 
geen consumptiegewassen in het gebied geteeld. Over de stortlocatie loopt een puinpad 
(‘Beltweg’) en er liggen verschillende sloten. Er staan eveneens enkele bouwsels (schuren, 
stallen e.d.) in het gebied. Het puinpad is toegankelijk vanuit het dorp. 

Bronnen: Wijdemeerse webkrant 21 juli 2009, 'Heerlijkheid 't Groenewoud'- PPS; Bijlage 1: Onderzoek naar 
de stortgeschiedenis, DHV juli 2009
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2.3 DE VOORMALIGE STORTPLAATS



Vuilniswagens van de Hilversumse gemeentelijke reinigingsdienst op een vuilstort in Kortenhoef 1936
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3  ISOLEREN / CONTROLEREN
3.1 NUT EN NOODZAAK  
3.2   AANPAK
3.3   UITVOERING EN NAZORG
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<VALUE>

-1,27 - -1

-0,99 - -0,8

-0,79 - -0,6

-0,59 - -0,4

-0,39 - -0,2

-0,19 - 0

0,01 - 0,4

0,41 - 0,8

0,81 - 1,2

1,21 - 2

Op de AHN (Algemene Hoogtekaart Nederland) tekent de voormalige stort zich af tussen de weilanden.
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Vanwege de aanwezigheid van de voormalige stortplaats zijn in het verleden diverse 
bodemonderzoeken uitgevoerd. Hieruit blijkt dat plaatselijk het stortmateriaal aan de 
oppervlakte komt en de grond op verschillende plaatsen sterk is verontreinigd met zware 
metalen en PAK. Het grondwater onder de stortplaats is grotendeels sterk verontreinigd 
met barium en plaatselijk met benzeen. De slootbodems nabij het afval zijn licht tot sterk 
verontreinigd met barium en zink.

Doel van de saneringsaanpak is om te komen tot een duurzaam veilig gesaneerde 
stortplaats, waarbij de natuurwaarden van zowel de stortplaats en het omringende gebied 
worden verbeterd. Ten aanzien van het huidige bodemgebruik, voornamelijk begrazing, en 
verspreidingsrisico’s van verontreiniging in het grondwater geldt dat de locatie gesaneerd 
dient te worden. Bijlage bij dit masterplan is een concept-saneringsplan, dit beschrijft de 
sanerende maatregelen die nodig zijn om de risico’s bij het toekomstig gewenst gebruik 
van de locatie weg te nemen. Een saneringsplan geldt als basis voor een beschikking in het 
kader van de Wet Bodembescherming (vergunning) waarin de provincie Noord-Holland de 
saneringsaanpak beoordeeld. 

Deze procedure is nog niet gestart, wel is door de provincie Noord-Holland, afdeling 
SHV een voorbeoordeling uitgevoerd. De provincie Noord-Holland vindt het een goede 
saneringsaanpak. De sanering is gericht op het aanbrengen van een isolerende afdeklaag 
over de stortplaats, het dempen en/of opschonen van diverse verontreinigde watergangen 
en het treffen van waterhuishoudkundige ingrepen in de omgeving van de stortplaats om 
de verspreiding van verontreinigingen te beheersen. Tenslotte wordt de kwaliteit van het 
grondwater gemonitord. Vanwege de aard van de sanerende maatregelen spreken we van 
een I/C-aanpak oftewel Isoleren en Controleren.
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3.1   NUT EN NOODZAAK



oost-westprofiel huidige situatie met verontreiniging
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Zonder saneringsmaatregelen is sprake van de volgende risico’s:
- de sterke verontreinigingen vormen een risico voor de teelt van consumptiegewassen
   en mogelijk ook voor (voor consumptie bestemde) dieren (landbouwrisico’s).
- onder invloed van neerslag en de natuurlijke grondwaterstroming blijven
   verontreinigingen vanuit de stortlaag zich verspreiden naar de diepte en uiteindelijk
   opwellen in Horstermeerpolder (verspreidingsrisico’s);
- de kwaliteit van het oppervlaktewater is onvoldoende voor de beoogde natuurontwikkeling,
   waardoor de natuurdoelstelling niet wordt behaald (ecologische risico’s);
- het slib van de sloten op en nabij het stort dient in het kader van de keur periodiek te 
  worden verwijderd, maar raakt opnieuw verontreinigd;
- bij periodiek onderhoud aan de sloten, beweiding en/of grondbewerking is sprake 
  van contact met sterk verontreinigde grond en komt stortmateriaal aan de oppervlakte 
  (maatschappelijk onaanvaardbaar);

Het op deze manier wegnemen van de risico’s die nu of in de toekomst kunnen optreden  
is ons inziens de juiste saneringsaanpak. Ook elders in Nederland worden stortplaatsen, 
bijvoorbeeld de Vogelmeerpolder nabij Amsterdam niet verwijderd. Het geheel verwijderen 
van het stortmateriaal en van alle verontreinigingen is technisch vrijwel niet mogelijk 
en de grootschaligheid van dergelijke werkzaamheden heeft ingrijpende negatieve 
effecten op de omgeving. Na verwijdering blijft een put over waaronder nog altijd 
sprake is van grondwaterverontreiniging, waarvoor nazorg- en waarschijnlijk ook actieve 
beheersmaatregelen noodzakelijk zijn. Met deze aanpak zijn ook extreem hoge kosten 
gemoeid.
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oost-westprofiel: voorstel met waterstromen
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3.2  AANPAK

De haalbaarheid van de sanering en het realiseren van natuurontwikkeling wordt bepaald 
door de mogelijkheid waterwoningen rondom de voormalige stortplaats te kunnen 
realiseren. Bij het graven van het kanaal voor de aanvoer van de waterwoningen en de 
waterpartijen komt grond vrij die zoveel als mogelijk wordt gebruikt voor toepassing in de 
afdeklaag. 

Afvalzorg heeft als doelstelling, het duurzaam realiseren van veilige landschappen. Dit houdt 
ook duurzaam saneren in met:
- een zo laag mogelijke milieubelasting voor de omgeving;
- het herstel van gebruiksmogelijkheden ter plaatse van de stortplaats;
- het verbeteren van natuurwaarden en de waterhuishouding in de omgeving; 
- het beperken van transportbewegingen door het gebruik van gebiedseigen grond voor het
  afdekken van de stortlocatie;
- een zoveel mogelijk gesloten grondbalans;
- een zoveel mogelijk gesloten grondwaterbalans;
- het voorkomen van emissies, lekkages (grote kans hierop bij ontgraving of grootschalig
  reinigen van onttrokken grondwater);
- het voorkomen van (arbeids)risico's of explosiegevaar (grote kans hierop bij ontgraving of 
  grootschalig reinigen van onttrokken grondwater);
- zoveel mogelijk energiebesparing;
- het zoveel mogelijk beperken van gebruik van primaire  (uit de directe omgeving afkomstig) 
  grondstoffen;
- het zoveel mogelijk beperken van afvalstromen.

Door het uitvoeren van de beoogde Isolatie en Controle maatregelen worden de risico’s in 
voldoende mate weggenomen:
- de risico’s voor de teelt van consumptiegewassen en mogelijk ook voor (voor consumptie
  bestemde) dieren (landbouwrisico’s) worden weggenomen door het aanbrengen van een

schematische plattegrond van de stort

afdeklaag overe hele stort

watergang (div. breedtes) rondom hele stort



 impressie principeprofiel rand van de stort
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  voldoende dikke isolatielaag .
- om verspreiden naar de diepte en uiteindelijk opwellen in Horstermeerpolder te voorkomen 
  (verspreidingsrisico’s) wordt tussen de isolatielaag en het stortpakket een kleiachtige
  waterremmende laag aangebracht;
- om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren wordt toekomstige horizontale 
  uitstroming van verontreinigingen uit de stort voorkomen door de slootranden af te werken
  met een kleiachtige laag;
- het verontreinigd slib in de sloten op en nabij het stort  wordt verwijderd en door de
  voorgenoemde slootrandafwerking raakt de waterbodem niet opnieuw verontreinigd.

schematische dwarsdoorsnede (noord-zuid) van 
de voormalige stortplaats voor en na de ophoging/
modellering

huidige situatie

licht modelleren

afdekken



Het huidige beeld en gebruik is nagenoeg hetzelfde als het toekomstige beeld en gebruik: graslanden
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Om flexibel om te kunnen gaan met de wensen van de huidige gebruikers zal een gefaseerde 
uitvoering van de saneringswerkzaamheden plaatsvinden. Uitvoering gebeurt in combinatie 
met overige activiteiten, het maken van nieuwe waterpartijen, ontsluitingen, etc.

In beginsel blijft het gebruik van de stortplaats ongewijzigd. Opstallen zullen meestal 
verwijderd en herplaatst dienen te worden nadat de isolatiemaatregelen zijn uitgevoerd.
Na de sanering wordt de locatie weer gefaseerd in gebruik genomen. De eigenaren/
gebruikers dienen zich aan een aantal gebruiksbeperkingen te houden. Er mogen onder 
andere geen diepe grondbewerkingen plaatsvinden en de slootkanten moeten uiteraard 
intact blijven.

Afvalzorg blijft ook na de sanering verantwoordelijk voor de monitoring en controle op 
de instandhouding van de isolatielaag. Vooral in de beginfase zal dit intensief worden 
gecontroleerd.

Deze verantwoordelijkheid wordt vastgelegd richting bevoegd gezag de provincie 
Noord-Holland. Indien nodig kan de provincie ook handhavend optreden richting Afvalzorg 
of richting de eigenaren/gebruikers, indien zij de gebruiksbeperkingen overtreden.
Als zekerheidstelling zal ook een fonds gereserveerd worden waaruit actieve maatregelen 
gefinancierd kunnen worden als ontoelaatbare verspreiding van verontreiniging in het 
grondwater optreedt of calamiteiten optreden wat betreft de isolatiemaatregelen.

In Bijlage C is het gehele saneringsplan te vinden.

3.3 UITVOERING EN NAZORG



Luchtfoto kernnatuur (Kortenhoefsche Plassen) ten noorden van het Hilversums kanaal. (Foto: Rombout de Wijs)
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4 LANDSCHAP
4.1 NATUUR   
4.2   LANDSCHAPPELIJKE INPASSING EN DUURZAAMHEID
4.3   RECREATIE 
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Hoogtekaart (AHN, 2007): De Utrechtse 
Heuvelrug bereikt hoogtes tot zo’n 30 meter 
NAP. Binnen het gebied verschillen de hoogtes 
van circa 10 meter NAP (buitenplaatsenzone 
’s- Graveland) tot ruim 3 meter –NAP in 
de Horstermeer- en Bethunepolder. Het 
plangebied ligt evenals het grootste gedeelte 
van het Oostelijk Vechtplassengebied echter 
tussen 0,50 meter –NAP en 1,50 meter –NAP. 
Zelfs op deze uitgezoomde kaart tekent de 
stort zich af (donkerblauw).

Geomorfologische kaart (2003). Deze kaart 
geeft de reliëfvormen en hun ontstaan 
weer. Op hoofdlijnen is hier van west 
naar oost te zien: ontgonnen veenvlakte 
(blauw), rivierafzettingen (groentinten), de 
Vechtplassen (rode lijn) met ontgonnen 
veenvlakte (blauw) en water (lichtblauw), 
direct ten oosten hiervan dekzandvlaktes 
en dekzandruggen (mintgroen/okergeel), 
overgaand in dekzanden (okergeel/geel) 
en stuwwal (roodtinten) van de Utrechtse 
Heuvelrug, tot slot in het noordoosten weer 
ontgonnen veenvlakte van Eemland (blauw).

Bodemkaart 1:50.000, van oost naar west 
zijn te zien: zandgronden van de heuvelrug 
(rozetinten en geel), op de flank van de 
heuvelrug overgangen van zand- naar 
veengronden (oudroze en lichtblauw), in het 
gebied zelf zijn vooral veengronden met veel 
lokale verschillen te zien (associatie petgaten 
in blauw) en water (lichtblauw), in groen de 
klei- en zavelgronden van de Vecht .



Natuur en beleid
Het Oostelijk Vechtplassengebied is een van de weinige grote aaneengesloten zoete 
laagveenmoerassen in Nederland. Deze in Europees verband schaarse laagveennatuur is 
dan ook de reden geweest om het Oostelijk Vechtplassengebied aan te merken als Natura 
2000-gebied. 

Natura 2000
De Europese Unie ( EU) heeft een zeer gevarieerde en rijke natuur, die van grote biologische, 
esthetische en economische waarde is. Om deze natuur te behouden heeft de EU het 
initiatief genomen voor Natura 2000. De Oostelijke Vechtplassen vallen onder het Natura 
2000-landschap Meren en Moerassen, categorie Laagveen. 

De algemene kernopgave luidt: herstel van mozaïek van verlandingsstadia van open water 
tot moerasbos en herstel van gradiënt watertypen. Behoud en herstel van samenhang 
tussen slaapplaatsen en foerageergebieden voor (in het bijzonder) grasetende watervogels 
en meervleermuizen. De belangrijkste kraamkamerfunctie en slaapfunctie van de 
meervleermuis ligt vooral in gebouwen buiten de Natura 2000-gebieden). 

Het plangebied van Groenewoud is onderdeel van de Oostelijke Vechtplassen (deelgebied ’t 
Hol en Kortenhoefse Plassen Oost) en valt binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 

Ecologische Hoofdstructuur
Het gebied is begrensd als Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in het natuurbeheerplan van de 
provincie, maar de EHS moet nog deels gerealiseerd worden. De ecologische hoofdstructuur 
is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke 
natuurgebieden in Nederland. Het vormt de basis voor het Nederlandse natuurbeleid.

4.1   NATUUR
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stort

natuurbeleid 
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Voor de natuurontwikkeling in het plangebied zijn de volgende doelen vastgesteld:
•	 ontwikkeling van vochtige tot natte, matig voedselarme graslanden (blauwgrasland en 

dotterbloemhooiland);
•	 aanwezigheid van verschillende stadia van verlanding “in tijd en ruimte”. Dit betekent dat 

idealiter in de loop van de tijd (decennia) de locaties van verlandingsstadia (van open 
water via moeras naar bos), steeds op andere plekken voorkomen);

•	 ontwikkeling van voedselarm en basenrijk trilveen (belangrijke en moeilijk te ontwikkelen 
component uit de reeks van verlandingsstadia);

•	 functioneren van het gebied als ecologische verbinding voor een veelheid aan plant- en 
diersoorten. Zowel op het land als in het water.

Huidige situatie 

Natuurwaarden Oostelijk Vechtplassengebied
Het Vechtplassengebied wordt nu gekarakteriseerd door grote open wateren in het 
westen en een afwisseling van graslanden, broekbossen en (in beperkte mate) moeras in 
het oosten. De huidige natuurwaarden (ook de Natura 2000 waarden) van het Oostelijk 
Vechtplassengebied staan sterk onder druk (bron: LESA). Al vele decennia is een afname 
merkbaar van typische soorten en vegetatietypen en bijbehorende habitattypen. 
Daarnaast is de afgelopen eeuwen binnen de Oostelijke Vechtplassen, door het stoppen van 
de turfwinning, een situatie ontstaan waarbij minder nieuw open water wordt gecreëerd. 
Door verschillende vormen van beheer wordt successie (verandering samenstelling 
ecosysteem) geremd of iets teruggezet. Waar dit niet gebeurt, zet deze successie door totdat 
er bosvorming optreedt. Ook de rietteelt is afgenomen. Dit heeft tot gevolg gehad dat het 
beheer minder divers is geworden en er relatief veel moerasbos is ontstaan. De laatste jaren is 
deze trend gekeerd door herstelmaatregelen. Zo zijn petgaten in het gebied gegraven en zijn 
gronden geplagd ten behoeve van schraallanden. 
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stort contour

Natura 2000 contour

bestaande natuurwaarden plangebied  bron: LESA | 23 mei 2012
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Flora en vegetatie
Binnen de laagveennatuur speelt verlanding (dichtgroeien van open water als gevolg van 
veenontwikkeling in ondiepe plassen) van open water een grote rol. Open water raakt 
begroeid en wordt via verlanding steeds meer land dan water. Zonder ingrijpen kan zich dit 
doorontwikkelen tot bos. Hierdoor is ook in deze successiereeks voor veel soorten een plek 
te vinden. In verschillende delen van de Oostelijke Vechtplassen komen diverse vegetaties 
voor. Het plassengebied in het westen met veel open water kent op verschillende plekken 
vegetaties van ondergedoken waterplanten, waaronder kranswiervegetaties. Doordat het 
water op veel plekken troebel is door opwervelend slib, zijn grote delen van de plassen 
echter amper begroeid. Langs de waterkant zijn moerasvegetaties te vinden waar vooral riet, 
kleine lisdodde en soms ook andere soorten zoals moerasvaren domineren.

Het plangebied
Het grootste deel van het plangebied is in gebruik als landbouwgrond (graslandgebruik) en 
een deel is ingericht en wordt beheerd als natuurgebied. Dit laatste deel omvat sloten en 
plassen, verlandingsvegetaties en ook (broek)bossen. Tegenwoordig is een groot deel van 
het plangebied in eigendom van Natuurmonumenten. 

Bodem 
De bodem van het plangebied bestaat hoofdzakelijk uit venige gronden. Deze zijn op 
de Bodemkaart (zie pag. 44) geclassificeerd als meerveengronden op zand met een 
humuspodzol, koopveengronden op zand en een klein oppervlak weideveengrond op 
zand. De veenlaag bestaat vooral uit onherkenbaar veen en plaatselijk uit zeggeveen of 
veenmosveen. De veenlaag van de meerveengronden is op de meeste locaties bedekt met 
een bezandingsdek van zo’n 20 tot 40 cm. Het humusgehalte in dit dek wisselt van humus 
arm tot humusrijk.

Natuurwaarden
Het gebied Kortenhoef-Oost kent een afwisseling van plassen, moerasbossen en graslanden. 
Het grootste deel van het gebied bestaat uit graslanden. Zowel de drogere als de nattere 
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legenda natuurwaardenkaart

habitat richtlijn (HR, inclusief VR)

vogelrichtlijn (VR)

water met Krabbenscheer en Fonteinkruiden

trilvenen

hoogveenbos

vochtige laagveenheiden



nieuw en bestaand water ten opzichte van de zanddieptekaart
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graslanden zijn botanisch gezien niet erg waardevol. Wel hebben oevers en slootkanten in 
extensief beheerde graslanden met een goede waterkwaliteit interessante plantensoorten 
zoals moerasvaren, wateraardbei en waterdrieblad. Het centrale deel (aan te duiden 
als kernnatuurgebied) bevat een vrij groot areaal elzen- en berkenbroekbos. Volgens 
Natuurmonumenten zijn nagenoeg alle bestaande hoogveenbossen waardevol. In dit deel 
zijn ook enkele vegetaties met slangenwortel aangetroffen. Om bij de uitwerking van het 
plan de bestaande natuurwaarden exact in beeld te krijgen is een zogenaamde O-meting 
nodig. Van de fauna is bekend dat belangrijke aantallen moerasvogels en reeën voorkomen.

Kwelstromen
De hoofdgrondwaterstroom loopt momenteel van de Gooise stuwwal richting het 
Vechtplassengebied. De Horstermeerpolder trekt, als diepliggende polder, grote 
hoeveelheden kwel naar zich toe. Dit is van belang voor een goed begrip van de 
saneringsaanpak omdat kwelstromen onder de stortplaats (met diepe, vervuilde zandgaten) 
doorlopen en daarmee kwelstromen naar de Horstermeerpolder vervuilen.

Waterkwaliteit en kwantiteit
De waterkwaliteit van het oppervlaktewater rond 1850-1900 (nadat de grootste vervening 
achter de rug was), was gunstig voor de natuur. Een grote diversiteit aan soorten kon een 
plek vinden in het gebied. Het oppervlaktewater was voedselarm en werd op veel plekken 
aangevuld met basenrijk grondwater dat vanaf de Utrechtse Heuvelrug uit de onderliggende 
zandondergrond opkwelde. Hierdoor waren er waarschijnlijk plekken met veel en wat minder 
basenrijk water en plekken met zeer voedselarm tot iets voedselrijker water.
In de huidige situatie is de hoeveelheid basenrijke kwel sterk afgenomen en de 
voedselrijkdom van het water (sterk) verhoogd. Veel van de natuurwaarden in grond en 
bodem hebben de basenrijke kwel in het maaiveld nodig. Zo heeft ook de watergebonden 
natuur meer baat bij minder voedselrijk water en bij voorkeur lokaal aangereikt basenrijke 
kwel. Voor ontwikkeling van, de binnen de EHS en Natura 2000 gestelde natuurdoelen, is 
waterkwaliteit en -kwantiteit dus een belangrijke factor. De waterkwaliteit en -kwantiteit is 
ook een belangrijke factor is voor de KRW ( kaderrichtlijn waterlichaam) doelstellingen.

Huidige kwelsituatie (Haskoning)

Profiel  Vecht- stuwwal met de stort (bruin) en de 
hoofdgrondwaterstroom (blauwe pijlen).
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1. (bestaande) weilanden
- streven naar naar extensief beheer (gemaaid/
  beweid, niet afgegraven);
- groeimodel naar andere bouwstenen.

5. vochtige tot natte, matig voedselarme 
graslanden: blauwgrasland
 - met name kansen voor oostzijde Polder 
   Kortenhoef;
 - kan ontstaan na verwijderen voedselrijke
   toplaag weilanden en verschralen.

6. vochtige tot natte , matig voedselarme 
graslanden: dotterbloemhooiland
 - met name kansen voor oostzijde Polder 
    Kortenhoef;
 - kan ontstaan na verwijderen voedselrijke toplaag
    weilanden en verschralen.

2. bestaand en nieuw bos/struweel
- locaal voorkomende soorten: berk, els, eik en
   wilg;
- ideale camouflage van waterwoningen en
   biedt beschutting voor waterwoningen;
- bij voorkeur niet aanplanten (is nabij 
   waterwoningen wel nodig) .

3. bestaand en nieuw water /petgaten
- diepte van 50-200cm;
- diepe petgaten alleen op plekken met zeer goede 
   waterkwaliteit;
 - mogelijke combinatie met waterwoningen (i.c.m. 
   getrapt profiel).

4. verbrede sloten (gradiëntrijke oevers)
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Toekomstige inrichting
De basis voor de natuurontwikkeling is het ontwikkelen van een mozaïek landschap. De 
inrichtingsmaatregelen voor de natuurontwikkeling zijn vertaald naar 9 bouwstenen (zie 
de afbeeldingen hiernaast). Bij de inrichting van de noordkant van Polder Kortenhoef kan 
op hoofdlijnen worden aangehouden dat bij het (ondiepe) zand aan de oostkant vernatting 
en verschraling moeten worden nagestreefd. Zo worden de  juiste omstandigheden voor 
vochtige graslanden geboden. Verder naar het westen biedt herstel van petgaten en 
verbreding van sloten kansen voor verschillende stadia van verlanding, mits de waterkwaliteit 
op orde is. Bij de uitwerking dient nader onderzocht te worden wat de gevolgen zijn van de 
toekomstige inrichting voor de KRW doelstellingen. Aan de oostzijde is het landschap bij 
voorkeur divers en zouden verschillende biotopen kunnen komen om zo vooral een optimale 
verbinding voor veel soorten te vormen.

A. Inrichtingsmaatregelen voor vochtig grasland
De beoogde gronden voor vochtige graslanden zijn op dit moment te droog. Om de 
condities te verbeteren, kan het waterpeil  naar het maaiveld worden gebracht (omhoog 
dus) of het maaiveld naar het waterpeil. Omdat de toplaag bijna zeker in alle gevallen te 
voedselrijk is voor de beoogde vegetaties, zal deze verwijderd moeten worden. Hierdoor 
wordt het voor de vochtvoorziening ook gunstiger om het maaiveld te verlagen. Het 
verhogen van het peil zou ook andere problemen met zich meebrengen. Het verlagen van 
het maaiveld dient op plekken te gebeuren waar bij het nieuwe maaiveld kwelwater in de 
wortelzone kan komen of waar inundatie mogelijk is met kwelrijk slootwater. Locaties om 
af te graven en waar ontwikkeling door “uitmijnen” (verschralen door maaibeheer) mogelijk 
is moeten dus zorgvuldig worden gekozen in relatie tot de beschikbaarheid van gebufferd 
grondwater.

B. Inrichtingsmaatregelen voor petgaten
De petgaten moeten worden gesitueerd op plekken waar kwelwater in het petgat kan 
komen. De bodem van het petgat kan uit veen of zand bestaan. Wellicht biedt een overgang 
van beide bodemtypen wel de beste kansen. De diepte van de petgaten is gemiddeld 80 53Masterplan Groenewoud



 div. tussenstadia  verlanding7. water/petgaten
 - verlanding o. a. afhankelijk van waterkwaliteit,
    afgravingsdiepte en 'rust'

8. water/petgaten

bos/struweel

trilveen
- moeilijk te realiseren, wellicht is het mogelijk in de
   zuidoostzijde van Groenewoud op de overgang
   van zand naar veen;
- Natuurmonumenten heeft ervaring hiermee bij
   Ankeveense polder.

9. rietvelden/rietkragen/moeraszone
- LESA spreekt ook over herstel overjarig riet, 
   inclusief waterriet)
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centimeter. Diepe petgaten kunnen echter alleen op plekken met zeer goede waterkwaliteit 
komen. Dit kan dus ook kwelwater zijn uit bovenstroomse sloten welke in verbinding staan 
met het petgat. Er is namelijk helder water nodig om watervegetatie te laten ontwikkelen. 
Waar het doorzicht minder goed is, moeten de petgaten ook niet te diep worden gemaakt. 
Mogelijk kan op plekken waar de waterwoningen komen, gekozen worden voor gedeeltelijke 
verdieping op de locaties van de woningen en een ondiepere bodem onder het “open water” 
(getrapt profiel). Hoewel geen garantie voor succes, lijkt het aan te bevelen om de petgaten 
(wellicht op een enkele na) verbonden te houden met het hydrologisch systeem. Dit is het 
natuurlijk systeem dat instaat voor aanvoer, opslag en afvoer van water in een bepaald 
gebied. Om nutriëntenuitspoeling te voorkomen, kunnen de oevers van de petgaten worden 
ontdaan van het toemaakdek of in elk geval van de stikstofrijke bouwvoor. Om verlanding 
mogelijkheden te bieden kunnen behalve het graven van petgaten, ook (bestaande) sloten 
worden verbreed. In de uitwerkingsfase wordt nader hydrologisch onderzoek naar het graven 
van petgaten en de invloed ervan op het kwelwater in het gebied (bijvoorbeeld met het 
IWACO model) nodig geacht.

C. inrichting van ecologische verbinding westzijde
Om zoveel mogelijk soorten natuur de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van 
de ecologische verbinding, is afwisseling in dit deel van belang. Er hoeven niet per se 
leefgebieden van voldoende grootte aangelegd te worden voor bepaalde soorten. Wel moet 
het terrein geschikt zijn om doorheen te trekken. Hiertoe moeten in elk geval de volgende 
terreintypen worden aangelegd:
•	 open water van enig formaat, dus niet alleen bestaande sloten;
•	 rietkragen;
•	 graslanden (niet alleen productiegrasland, maar grasland dat 1 tot 2 maal jaarlijks wordt 

gemaaid);
•	 een stukje bos/struweel;
•	 een moeraszone met bijvoorbeeld grote zeggen.
Voor een deel van de terreintypen zal wat moeten worden afgegraven, voor een deel is voor 
de ontwikkeling van genoemde typen beheer nodig. 55Masterplan Groenewoud



natuurdoelstellingen
sanering belt

(ruimtelijk) beleid
inpassing waterwoningen

verkaveling/slotenpatroon
bestaande natuurwaarden

grondeigendom / verwerving
agrarische bedrijfsvoering

natuurbeheer
landschapsecologisch functioneren

top down doelstellingen

landschapsmozaiek

bottom up logica
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Knutten
In de buurt van Oud Kortenhoef zijn er klachten over knutten. Knutten zijn kleine mugjes 
die mens en dier steken. Bij mensen veroorzaken ze ongemak (jeuk) en bij dieren kunnen 
ze ziekten overdragen, zoals blauwtong. Om te voorkomen dat de natuurontwikkeling 
leidt tot meer overlast, proberen we hier bij de inrichting rekening mee te houden. Volgens 
deskundigen van onderzoeksinstituut Alterra kan bij herinrichtingsprojecten waarbij 
vernatting aan de orde is, specifiek rekening worden gehouden met muggen en knutten. Zo 
kunnen overlastproblemen die samenhangen met die herinrichting zo veel mogelijk worden 
voorkomen. Bewust en verantwoord vernatten zorgt voor een stabiele milieusituatie zonder 
onnodige muggenoverlast. 

Inpassing natuur en landschap: een mozaïek
Hoe het landschap er straks precies uit gaat zien, weten we nog niet precies. Dit is 
vooral afhankelijk van welke gronden (vrijwillig) verworven kunnen worden, de lokale 
abiotische condities (milieu invloeden die geen biologische oorsprong hebben) en de 
beheermogelijkheden. Wel staan enkele richtlijnen bij de nieuwe inrichting vast. De 
bouwstenen zijn benoemd. Deze zullen kavelsgewijs toegepast worden, waarmee het een 
gevarieerd landschap wordt. De huidige structuur van het landschap, die al eeuwen oud 
is, zal blijven. Binnen de kavelstructuur zullen er kavelsgewijs nieuwe natuurbouwstenen 
worden ontwikkeld. Soms koud naast elkaar, soms geschakeld. Dit is afhankelijk van hoe en 
wanneer de veel agrarische kavels beschikbaar komen.  De kenmerkende lange zichtlijnen 
zullen gehandhaafd blijven, alsook de openheid achter het lint van de Emmaweg.
De huidige openheid zal iets verminderen, omdat er op sommige kavels bos dan wel singels 
komen. Onder andere waar de waterwoningen komen. Vooral aan de oostzijde zullen 
er veel kavels geheel afgegraven worden. Rekening gehouden moet worden dat totaal 
ongeveer 300.000 m3 grond uit het plangebied moet komen (dit is nader toegelicht in 
bijlage C Saneringsplan, 6.4.2. Afdeklaag). Deze grond wordt verkregen door het realiseren 
van nat/vochtig grasland, nieuw riet/trilveen/moeras en het graven van nieuw water voor 
watergangen en petgaten (onderstaand is een indicatie weergeven). 

behouden van lange zichtlijnen ( zicht vanaf  Emmaweg)

halfopen landschap (referentiebeeld uit plangebied)
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natuurontwikkelingskaart (nb: afgezien van een deel van het water en de bossages (donkergroen) is het indicatief) 

stort

va
ar

ro
ute

 w
at

er
w

onin
gen

58  AFVALZORG      I      oktober 2013

vele petgaten om kwel 
op te vangen voordat het 
onderlangs de oude stort 
stroomt

voornamelijk 
blauwgraslanden



Uitgegaan wordt van de gronden in eigendom van Natuurmonumenten voor het 
verkrijgen van grond voor de sanering en de natuurontwikkeling. Extra grond voor de 
natuurontwikkeling is mogelijk indien grondeigenaren op basis van vrijwilligheid hieraan 
willen meewerken. De onderstaande getallen zijn gebaseerd op aannames. Het totale 
grondeigendom van Natuurmonumenten is 150 hectare, waarvan 25 hectare onder reguliere 
pacht en 80 hectare bestaand natuurgebied. Het bestaand natuurgebied wordt nauwelijks 
aangetast, alleen voor het tijdelijk openbreken van het Oppad en alleen uitbaggeren van de 
vaarroute. Er resteert nog circa 45 hectare nieuw in te richten grond van Natuurmonumenten. 
Hiervan zal circa 10 hectare worden ingericht als nat/vochtig grasland en 12 hectare nieuw 
riet/trilveen/moeras. Circa 15 á 20 hectare is nodig voor het realiseren van nieuw water. 
Waarvan 2,5 hectare voor de watergangen en de overige hectaren voor petgaten. Het aantal 
hectaren voor het realiseren van nieuw water is afhankelijk van de definitieve loop van de 
watergangen. 

vaarroute waterwoningen
De diepgang die nodig is voor het vervoeren van de waterwoningen is 1.40m.  De exacte 
route zal een optimalisering worden tussen het zo min mogelijk verstoren van bestaande 
natuurwaarden en kwel, de praktische mogelijkheden (vanwege de vaarbreedte van de 
waterwoningen en hun diepgang) en financiële afwegingen. Voorlopig is gekozen voor een 
korte route door, en noordelijk van de Kortenhoefsche plassen. 

De vaarroute is niet een permanente route, na het passeren van de woningen kan de geul 
weer worden aangevuld of dit gebeurt door erosie en bagger vanzelf.  De doorbraak door het 
Oppad wordt  weer hersteld.
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plankaart met handhaving lange zichtlijnen
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In het bestaande gebied worden zowel nieuwe waterwoningen alsook nieuwe 
natuur en infrastructuur ingepast. Voor alledrie geldt dat de bestaande structuur (het 
verkavelingspatroon) leidend is bij de inpassing. Dat wil zeggen dat de inpassing de 
kavelpatronen maar ook de kavelgroottes volgen. Hierdoor schikt dat wat nieuw komt zich in 
het bestaande landschap; het neemt er geen grote happen uit maar voegt zich. 

Een tweede leidend principe is het handhaven van de bestaande openheid en dan met name 
de lange zichtlijnen en het zicht vanaf de linten en vanaf het zuiden van Kortenhoef. Met de 
komst van de waterwoningen en opgaande struwelen verschiet het gebied enigszins van 
openheid: het wordt een halfopen landschap. Daarentegen worden belangrijke zichtlijnen 
gehandhaafd, blijft de oude stort geheel open, en wordt het gebied door het graven van 
petgaten op plekken ook opener dan het nu is. 
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plankaart met opgaand struweel dat zicht op waterwoningen belemmert
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De waterwoningen nestelen zich in het landschap
De wens is dat met name de waterwoningen zo min mogelijk zichtbaar zijn vanaf de twee 
linten en de zuidrand van het dorp. Daarom worden er met name aan de noordzijde maar ook 
aan de oost- en westzijde struwelen geplaatst (van lokaal voorkomende beplanting, met een 
struiklaag en bomenlaag en zo natuurlijk mogelijk ogend). Die hebben een dubbelfunctie:  
ze verbergen het zicht op de waterwoningen, én voor de waterwoningen zelf vormen ze een 
welkome 'rugdekking' in de open polder. Het zicht van de waterwoningen naar het zuiden is 
wel zoveel mogelijk open, waarmee ook de zoninval gegarandeerd is.

Op inrichtingsniveau wordt de openbare ruimte zo landelijk/landschappelijk mogelijk. Het 
zijn zeker geen woonwijken maar het worden kleinschalige buurten: bijzonder wonen in de 
natuur.  Het streven is om elke woning zijn eigen paradijselijke illussie te bieden (vrij zicht, 
ruimte tot de buurkavel etc).

Groenewoud veilig en mooi; is ook duurzaam ontwikkelen
De juridische en architectonische aspecten met betrekking tot de vorm van de woningen 
zijn een belangrijk aandachtspunt, dit is door de gemeente nader uitgewerkt in het 
Beeldkwaliteitsplan. In Wijdemeren is voor duurzaam  bouwen geen specifiek beleid of 
doelstelling geformuleerd. Afvalzorg streeft naar een zo’n duurzaam mogelijke ontwikkeling 
van plan Groenewoud. 

Duurzame ontwikkeling omvat daarbij niet alleen de poging om de inrichting van het 
gebied en de woningen zoveel mogelijk duurzaam te laten zijn.  Door werk met werk 
maken (toepassen gebiedseigen grond voor ophoging) en de keuze voor waterwoningen is 
transport per as van grond en bouwmaterialen in principe niet nodig. Behalve duurzaam is dit 
ook positief voor de verkeerssituatie. De financiële baten uit het project worden daarbij weer 
geïnvesteerd in het gebied; Niet alleen de sanering wordt gefinanciëerd, ook de ontwikkeling 
van een groter natuurgebied dan alleen de stortplaats wordt gefinancierd, daarnaast 
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een duurzame benadering impliceert respectvol omgaan met de bestaande cultuurhistorische- en natuurwaarden (foto: Kortenhoefsche Plassen)
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worden ook de kosten voor de nazorg die plaatsvindt na de sanering van de stortplaats en 
het toekomstig natuurbeheer op de locatie gedragen. Realiseren van decentrale duurzame 
energie-voorzieningen waardoor geen gasaansluiting of rioolafvoer nodig is, leveren 
bovendien een besparing op in de voorbereidings-/bouwrijpmaken-kosten. 
Hetzelfde geldt voor openbare verlichting in het gebied; Vanuit natuuraspecten is de wens 
het gebied zo donker mogelijk te houden. Met een keus voor geleideverlichting met LED’s 
wordt voorkomen dat het gebied vol is verlicht terwijl toch aan de veiligheidseisen wordt 
voldaan. Maar deze manier van verlichten bespaart wel 90-95% van de elektriciteit ten 
opzichte van conventionele verlichting.

Het streven is waterwoningen te bouwen die zo duurzaam mogelijk zijn, maar wel passend 
in de omgeving en die voldoen aan de wensen en eisen die gesteld worden door de 
toekomstige bewoners.

Duurzaam bouwen bestaat grotendeels uit bewezen technieken; Waterwarmtepompen, 
passief bouwen, zonnecollectoren, PV-panelen, etc. worden al veelvuldig toegepast en 
kunnen nu al bijdragen tot een energieneutrale woning. Uitdaging zal zijn dit te combineren 
met een dusdanige architectonische integratie dat duurzaamheid een pré is.

Duurzaam bouwen is echter meer dan alleen energiebesparing of energieopwekking, het 
gaat ook om het gebruik van duurzame materialen die rekening houden het milieu en de 
gezondheid van  bewoners en gebruikers, een gezond binnenmilieu, hergebruik en recycling 
materialen, verantwoord watergebruik en het voorkomen dat bouwmaterialen uitgeput 
raken.  Ten aanzien van de gebruikte bouwmaterialen voor de waterwoningen is het voor de 
waterkwaliteit van belang dat gebruik wordt gemaakt van niet logende bouwmaterialen.

In het verdere planproces werken wij het thema duurzaamheid als ambitie verder uit en 
implementeren het in het plan.



bestaande (o.a. Natuurmonumenten)  
kanoroutes

bestaande roeiboten routes

informele plekken voor hengelaars

eigen boten (ivm. natuurwaarden geen 
motorboten) aan de waterwoning

smalle informele wandelpaden schaatsen
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Het gebied is in de huidige situatie recreatief  redelijk aantrekkelijk maar beperkt bereikbaar. 
De bewoners maar ook Natuurmonumenten hebben aangegeven dat ze dit graag zo willen 
laten.  Bewoners willen geen extra recreatie omdat er op momenten al overlast is (o.a. 
geparkeerde auto's in de zuidrand van Kortenhoef).

Er kan straks extensieve recreatie plaatsvinden in het gebied, waaronder wandelen, fietsen, 
roeien, kanoën en schaatsen. Er zijn slechts kleine veranderingen: er is straks een ommetje 
mogelijk vanuit Kortenhoef, ook dit is een wens van bewoners. Verstoring van het agrarisch 
gebruik en de privacy van bewoners aan de zuidzijde van Kortenhoef wordt daarbij 
voorkomen. De aansluiting op de buitenplaatsen van 's-Gravenland wordt voor het wandelen 
en fietsen stukken verbeterd door een route die loopt van Bruinjoost tot de brug bij Gooilust. 
De routes via het water (schaatsen, kano, geen motorboten!) zullen straks door het water 
rond de oude stort en de vele petgaten ook veranderen. Door een laarzenpad wordt het 
Oppad beter aangetakt op andere routes.
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5  WONEN EN VERKEER
5.1 WATERWONINGEN 
5.2   BEELDKWALITEIT
5.3   VERKEER 

  



een proefverkaveling (als ruimtelijke verkenning) van waterwoningen aan de Emmaweg
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boven de drie varianten, onder een schets 
(WoltjerBerkhout architecten)

5.1  WATERWONINGEN

Om de sanering en de inrichting van natuur te bekostigen, zijn de opbrengsten vanuit de 
realisatie van waterwoningen de financiële drager van het plan. Als uitgangspunt zijn daarom 
39 kavels voor waterwoningen  gesitueerd in het plan. Indien subsidies beschikbaar gesteld 
worden, zijn navenant minder woonkavels nodig. Op deze 39 kavels voor waterwoningen 
zullen maximaal 70 wooneenheden worden gerealiseerd. Zo kunnen per kavel een twee-
onder-een-kap of drie  starterwoningen komen. In de loop van het project wordt een 
marktonderzoek uitgevoerd. Uitgangspunt is dat voldaan moet worden aan de woonvisie van 
de gemeente Wijdemeren en daarmee aan de verdeling in woningcategorien: 1/3 sociaal- 1/3 
middel duur en 1/3 duur.  Daarnaast moet het plan passen in de regionale woonvisie. Het 
Gewest zal toetsen aan nut- en noodzaak.
Voor de Waterwoningen is toestemming van het waterschap nodig. In de verdere 
uitwerking van de waterwoningen vindt afstemming plaats met het waterschap zodat de 
waterwoningen ook vergund kunnen worden.

De realisatie van de woningen resulteert in een veilig gesaneerde stortplaats en een fraaie 
kans om in een natuur- en waterrijke omgeving te wonen. Omdat de woningen geen 
woonboten zijn maar waterwoningen moet voor de realisering van de woningen een 
planologische procedure worden gevolgd en een bouwvergunning worden verleend. 
Dit is een publiekrechtelijke procedure met de mogelijkheid tot het instellen van beroep. 
Woningen moeten voldoen aan de voorwaarden die in het bouwbesluit zijn genoemd zoals 
de inwendige hoogte- en breedte maten, de normen voor lichttoetreding, de EPC-norm (= 
energie prestatie norm) e.d.. Ook zal aan de eisen van een goede welstand voldaan moeten 
worden. Om ook dit aspect te kunnen toetsen heeft de gemeente een beeldkwaliteitplan 
opgesteld. Vanwege een goede ruimtelijke ordening zullen ook in het bestemmingsplan 
eisen aan de bestemming en het gebruik van de grond worden gesteld en kan handhavend 
worden opgetreden. De woningen zijn plaatsgebonden, en vallen onder het OZB regime en 
niet onder een vaarregelement.



de basisbouwsteen
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waterwoning: schets van diverse opties
(WoltjerBerkhout architecten)

5.2  BEELDKWALITEIT  

Aan de inpassing van de woningen in het natuurgebied zijn hoge eisen gesteld. Daar is 
op twee manieren naar gekeken. Door de gemeente is een beeldkwaliteitsplan opgesteld, 
waarin de situering van de woningen is vormgegeven en waarin is gekeken naar vorm en 
materiaalgebruik van de woningen. Dit beeldkwaliteitsplan is als bijlage E aan het Masterplan 
toegevoegd. Bij het ontwerp van de woningen zal dit plan leidend zijn. 

Bij de keuze van de situering van de woningen is zorgvuldig gekeken naar het landschap. Er is 
rekening gehouden met de zichtlijnen vanuit de randen van het plangebied, om de openheid 
en de kwaliteit van het landschap te behouden. Daarnaast is geïnventariseerd waar open 
ruimtes binnen het gebied zijn. En hoe de plek van de woningen daar zo goed mogelijk bij 
kan aansluiten. 

Voor de plek van de woning is gekeken naar landschappelijke inpassing, de ligging ten 
opzichte van de oever en het water, de mogelijkheid van bijgebouwen en parkeren bij de 
woning. Ook is het streven de woning qua beplanting zo goed en beschut mogelijk in het 
landschap in te passen. Dit studiebeeld is een aanzet voor de verdere uitwerking van de 
woningen en de situering in hun omgeving. 

Bij het ontwerp zal het duurzaamheidaspect een grote rol spelen. Zowel het energiegebruik, 
het afvalwater en de verlichting naar de omgeving. Doel is om zo min mogelijk verstoring van 
vooral de fauna te veroorzaken. 



plankaart nieuwe ontsluiting: wegen, laarzenpad en fietsroutes (tevens noodverkeer)

fiets

ook voor 
landbouwverkeer stort

fiets

fiets (evt ook auto bij 1 
richtingverkeer (lus))

bestaand fietspad, deels 
achterlangs (Zuidereinde)

laarzenpad

Oppad

zwarte lijn: auto ('karrenspoor')
onderbroken lijn: fiets en noodverkeer
stippellijn: laarzenpad
oranje kruis: geen autodoorgang 
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fiets (evt ook auto bij 1 
richtingverkeer (lus))

bestaand fietspad, deels 
achterlangs (Zuidereinde)
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5.3   VERKEER  

Als gevolg van het realiseren van de waterwoningen is door het adviesbureau Goudappel 
Coffeng onderzoek gedaan naar de extra verkeersbelasting. Hierbij is uitgegaan van het 
maximaal aantal (70) te bouwen wooneenheden. Uit het onderzoek (zie ook Bijlage D) is 
gebleken dat door de 70 woningen 600 extra motorvoertuigen per etmaal het gebied in- en 
uitgaan. Er kan gekozen worden voor aansluitingen via de Kortenhoefsedijk, de Emmaweg en 
de Bruinjoost. Het onderzoek geeft aan dat één aansluiting voldoende zou zijn gelet op de 
capaciteit van de bestaande wegen in relatie tot de 600 motorvoertuigen per etmaal. 

Mede door het overleg en de inbreng van de klankbordgroep is gekozen voor een 
spreidingsmodel. Zo zal ca. de helft van het aantal woningen worden ontsloten op de 
Emmaweg en de andere helft van de woningen via de Kortenhoefsedijk. De Bruinjoost 
wordt ontsloten als fietsroute. Het landbouwverkeer zal geen gebruik meer maken van de 
Bruinjoost, maar via de Kortenhoefsedijk een rechtstreekse ontsluiting krijgen op de Beltweg. 
Tussen de auto-ontsluitingen komt geen onderlinge verbinding, zodat deze niet worden 
gebruikt als sluiproutes. Onderling worden de ontsluitingen verbonden voor fietsverkeer en 
calamiteiten, dus voor ambulance en brandweer. Het is een eis van o.a. de brandweer om de 
woonstraten van twee kanten te ontsluiten. Een lus op de Emmaweg zorgt ook voor deze 
twee in- en uitgangen. Op nevenstaande plankaart is dit principe uitgewerkt. 

Door de wegen, en de verbindingen ertussen, voor fietsers geschikt te maken, ontstaat 
een routing over de stortplaats. Van deze routing kunnen iedereen, zowel fietsend als 
wandelend, gebruik maken. Recreatie van buitenaf is niet gestimuleerd, zo zijn geen 
parkeervoorzieningen opgenomen in het plan. Het is de wens vanuit de klankbordgroep 
om de rust en het uitzicht vanuit de bebouwing aan de zuidrand van Kortenhoef niet te 
verstoren. Daarom zijn recreatiepaden zo veel mogelijk in het midden van de stortplaats 
gelegen. 



informele landelijke wegen (karrespoor van 
asfalt) ook als fietsroute

informele landelijke wegen (karrespoor van 
puin) 

eenvoudige bruggen in laarzenpad smalle informele wandelpaden (bijv. van 
schelpenverharding)

eenvoudige bruggen 

auto: op erf en of in openbare ruimte 
(langsparkeren op verstevigd gras)
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Vanuit de klankbordgroep was het een wens om een oost- west verbinding te maken voor 
fietsers. Door het huidige plan is deze verbinding gerealiseerd.

De auto is straks te gast en dus niet maatgevend voor de inrichting, dat is een van de redenen 
voor het kiezen voor een weg als een karrenspoor van asfalt (zie afbeeldingen hiernaast). Om 
passeren van auto's mogelijk te maken komen er passeerplekken, dit zijn allemaal middelen 
om de auto te dwingen tot langzaam rijden. Door het verkeerskundig bureau Goudappel 
Coffeng is  gekeken naar de verkeersveiligheid en dergelijke in relatie tot de keuze voor 
gezamenlijk gebruik fietsers en autoverkeer op het karrespoor. In de bijlage (D) zijn twee 
rapporten van Goudappel Coffeng opgenomen.

Parkeernorm
De parkeernorm voor dit gebied is 2.2 parkeerplaatsen per woning. Parkeerplaatsen moeten 
op eigen terrein aangelegd worden. Het ziet er naar uit dat er geen parkeren op eigen terrein 
gaat plaatsvinden. Er is daarom een ontheffing nodig van de parkeernorm. De parkeernorm is 
in dit geval wellicht te weinig.  

Anderzijds kan de parkeernorm wellicht naar beneden worden bijgesteld vanwege de 
omliggende natuur en daarmee de bijzondere locatie van de woningen. Wanneer ervan 
uitgegaan wordt dat een koppeling wordt gezocht met de wens om de woningen “klimaat 
neutraal” te laten zijn, ligt het mogelijk meer voor de hand om weinig parkeerplaatsen per 
huishouden te realiseren. 

Er moet onderzoek gedaan moet worden naar de vraag hoeveel parkeerplaatsen er in dit 
specifieke geval per huishouden aangelegd moet worden. Dit moet nog nader uitgewerkt 
worden. 



 referentie: Reeuwijksehout
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6  VERGEZICHTEN
6.1 NADER UIT TE WERKEN/AANDACHTSPUNTEN VERVOLG
6.2   BEHEER
6.3   IMPRESSIES



referentie: Reeuwijksehout, een halfopen landschap gebaseerd op het oude verkavelingspatroon
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1.   Bestaande natuurwaarden dienen voor de uitwerking van het Masterplan en een passende beoordelling van Natura 2000 nader 
       geïnventariseerd te worden (een zogenaamde 0-meting).
2.   Voor de verdere uitwerking van petgaten en kwelstromen is nader hydrologisch onderzoek nodig.
3.   Bestaande weilanden kunnen eventueel ingepast worden (als extensieve landbouw) mits  ze bereikbaar zijn (agrarische bedrijfsvoering) en
       mits ze extensief beheerd worden: gemaaid/beweid en niet afgegraven. Hiervoor loopt momenteel een traject bij DLG, wellicht kan (een
       deel van) Groenewoud hier een pilot van worden.
4.   Verlichting (naar waterwoningen) in natuurgebieden is ongewenst, misschien komt er geen verlichting, anders zijn hiervoor alternatieve
       mogelijkheden met sensoren en met amberkleurig of groen licht. De lichtkleur is afhankelijk van voorkomende fauna.
5.    Ophoging van bestaande gronden is (afgezien van de oude stort) alleen mogelijk bij de bos bouwstenen/singels rond de waterwoningen.
        Hierbij dreigt wel een eutrofiëring van de bodem met als gevolg bijv. brandnetels en bramen. 
6.    Het knuttenprobleem;
7.    Eventueel te handhaven beplanting op oude stort;
8.    De vaarroute voor de waterwoningen;
9.    Duurzaamheids ambities waterwoningen (eigen sceptic tank, eigen energievoorziening etc.);
10.  Over de subsidies en de grondverwerving/ruil valt momenteel nog niets over te zeggen, maar ze kunnen wel tot planwijzigingen leiden. In 
        het geval dat er subsidie wordt toegekend zal dit tot minder waterwoningen kunnen leiden;
11.  Parkeren/parkeernorm;
12.  Wegprofiel: wegbreedtes/brugbreedtes;
13.  Planologische haalbaarheid (bouwen buiten bestaand bebouwd gebied);
14.  Nut en noodzaak woningbehoefte (woonvisie Gewest)
15.  Het  plangebied Groenewoud valt in twee (mogelijk drie) archeologische zônes: het grootste deel in veenweidegebied waar een
        vrijstellingsgrens geldt van 2500 m2. De archeologische verwachting is hier vrij laag. Het andere deel aan de kant van de Emmaweg is een
        uitloper van het Gooi (pleistocene zandgronden). Hier is de verwachting op archeologische vondsten wat hoger. Mogelijk wordt een klein
        deel van de plannen gerealiseerd in het oude dorpslint van Kortenhoef (Kortenhoefsedijk). De archeologische verwachting is daar hoog
        ( AMK-terrein). Om meer duidelijkheid te krijgen over de archeologie moet in ieder geval een bureauonderzoek worden gedaan. Vaak wordt 
        dit gecombineerd met een aantal boringen. Als vervolgonderzoek nodig is vindt dit meestal plaats door het maken van proefsleuven. Als
        de aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt ingediend moet duidelijkheid zijn over de archeologische waarde van het gebied.  Het
        bureauonderzoek zal daarom op korte termijn (bij het bestemmingsplan) uitgevoerd worden;
16.  Langs de ’s Gravelandse vaart ligt een kering met een beschermingszone van ca. 15 meter, gerekend vanaf de weg. Voor werkzaamheden in 
       de beschermingszone moet vergunning worden aangevraagd bij het waterschap;
17.  Onderzoek naar gevolgen van inrichting op de waterhuishouding (zowel waterkwaliteit als waterkwantiteit);
18.  Onderzoek naar gevolgen van de inrichting op de KRW doelstellingen;
19.  Aangeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de gemeentelijke rioleringstaak (brede of smalle zorgplicht), en indien smalle zorgplicht
        wordt toegepast, aangeven of dat nadelige gevolgen kan hebben op de waterkwaliteit. 81Masterplan Groenewoud

6.1  NADER UIT TE WERKEN/AANDACHTSPUNTEN 
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turfsteken op legakker (ongedateerd)



1.  Om de verschillende natuurtypen te onderhouden is beheer nodig. Hier zijn kosten mee
     gemoeid, terwijl de opbrengst nihil tot afwezig is;

2.  Het schonen van sloten/baggeren, kan bestaande natuurwaarden tijdelijk verstoren, 
     daarnaast zijn ook hier kosten mee gemoeid. Een duidelijk waterstromenplan met daaraan 
     gekoppelde afspraken met het waterschap zijn dan ook nodig;

3.   Voor het natuurbeheer (denk aan rietmaaien) is bereikbaarheid over land (en niet door bos) 
      en bemaaibaarheid een item; 

4.   De (extensieve) graslanden dienen goed bereikbaar te zijn;

5.   Toekomstige bewoners zullen via een maandelijkse bijdrage deelnemen aan het beheer 
      en onderhoud van paden, de directe oevers en de verlichting. Dit indien gekozen wordt 
      voor de optie om de wegen niet openbaar (wel openbaar toegankelijk) te maken;

6.   Uitzoeken hoe het beheer en onderhoud rond en onder de waterwoningen zal worden 
      geregeld.

7.   Uitzoeken hoe het toekomstig beheer en onderhoud van de watergangen zal worden
      geregeld .
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6.2 BEHEER 
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impressie van het beoogde samenspel tussen natuur, extensieve recreatie en waterwonen
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6.3  IMPRESSIES



86  AFVALZORG      I      oktober 2013
drie maal zicht op de oude stort ongeveer vanaf de Kattenbrug: boven: huidige situatie, daaronder toelichting, daaronder voorstel (eender beeld 
met iets verhoogd maaiveld en oeverbeplanting van watergang rond oude stort).
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zicht op het gebied vanaf het brugje bij de Kalkakker: boven huidige situatie en onder het voorstel: de openheid blijft behouden 
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