
DE TOEKOMST VAN HET RIETVELD 1 

______ 

 

Vaardorp het Rietveld 

_____ 

 
 

 TOEKOMSTVISIE 

            van de bewoners 

 

 

November 2020 

 



DE TOEKOMST VAN HET RIETVELD 2 

Introductie en samenvatting 
 

In deze notitie geven de bewoners van het Rietveld hun visie op de waarden 

en de toekomst van dit oude vaardorp bij Hazerswoude-dorp. 

In 2019 hebben zij een bewonersvereniging opgericht. Daarmee willen zij de 

onderlinge band en het Rietveld zelf versterken, maar ook hun positie bepalen 

bij externe ontwikkelingen die het Rietveld beïnvloeden. Zulke ontwikkelingen 

zijn bv. de aanleg van nieuwe wegen, de schaalvergroting in de sierteelt en de 

ontwikkeling van recreatie in het Groene Hart. Waar nodig zullen zij hun stem 

laten horen.  

In essentie willen de Rietvelders dat het unieke karakter van het vaardorp be-

waard blijft. Zij hebben voorstellen voor versterking van dit bijzondere gebied. 

Centraal staan daarin 

- het behoud van het rustige karakter van het gebied,  

- het verbeteren van de natuurkwaliteit 

- het bevorderen van veiligheid en goede faciliteiten rond de aanlegplaatsen 

- en last but not least, verbeteringen in het recreatief gebruik door diverse 

maatregelen, zoals bv. het stimuleren van elektrisch varen en de ontwikkeling 

van een kanoroute. 
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Het Rietveld anno 2020 
Een vaardorp           

Het Rietveld is een vaardorp in Hazerswoude1, een buurtschap aan de Riet-

veldse Vaart waar alle verkeer eeuwenlang over water plaatsvond. Verharde 

wegen ontbraken destijds, toen hier een boerengemeenschap was gevestigd. 

Vee, veevoer, hooi, en melkbussen moesten in de schouw of de bok over het 

water en dat gold natuurlijk ook voor de bewoners en al het sociale verkeer. 

Iedere woning had wel een aantal roeiboten. Hoewel er veel veranderd is 

moeten ook in 2020 nog veel bewoners varen om hun huis te bereiken.        

 

Zo’n 40 jaar geleden was het Rietveld nog een boerderijlint in een open veen-

weidelandschap. Anno 2020 ziet die omgeving er geheel anders uit. Aan 

weerszijden van de Rietveldse Vaart maakte de melkveehouderij plaats voor 

sierteelt. Tijdens de ruilverkaveling eind 20e eeuw werden - op ca. 500m uit de 

vaart - ontsluitingswegen aangelegd, waarlangs woningen en bedrijfsloodsen 

verrezen. In dit sierteelt gebied voltrekt zich het laatste decennium een mo-

dernisering  die zijn sporen in het landschap nalaat – ook in de Rietveldse 

Vaart. De boerderijen langs de vaart kregen andere bewoners. Een deel van de 

woningen verkreeg in de ruilverkaveling uitpad naar de openbare weg. Maar 

een derde deel moest blijven varen en doet dat nog steeds.  

In het Rietveld veranderde dus het landgebruik: weilanden werden boomkwe-

kerijen. Het vee maakte plaats voor heesters. De krabbenscheer verdween en 

daarmee ook de zwarte stern, net als de weidevogels. Gelukkig werd het vaar-

dorp zelf gespaard. In het Rietveld werd nauwelijks gebouwd en het eigen ka-

rakter bleef grotendeels behouden. De boerderijen en daglonerswoningen 

 
1 Behalve het Hazerswouds Rietveld (het vaardorp) bestaat ook het Alphens Rietveld (oostelijk van de 

Compierekade). Dit wordt ook wel geheel of gedeeltelijk het Zaans Rietveld genoemd. 
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werden door nieuwe bewoners met respect voor de omgeving gemoderni-

seerd. De watervogels, uilen en spechten volgden het voorbeeld van de wei-

devogels niet en ook de egel en hermelijn kwalificeren de geriefbosjes als een 

oase.  

Enorme veranderingen, ook voor de bewoners, maar zij die er nu wonen zijn 

blij met het huidige Rietveld. Het Rietveld ligt centraal in de Randstad. In de 

winter is het wel eens afzien, maar het water, de natuur, de vogels, vlinders en 

bijen, de rust en de ruimte maken alles goed. Het is fijn wonen aan het Riet-

veld. De bewoners jong en oud, man en vrouw, hebben één ding gemeen: zij 

willen aanpakken om huis, tuin en omgeving mooier te maken en rekening te 

houden met maatschappelijke ontwikkelingen. Zo zijn de bewoners omdat er 

geen aardgas wordt geleverd nu vrijwel allen met het oog op de klimaatdoe-

len bezig met of klaar met het plaatsen van zonnepanelen, de vervuilende ko-

len en olieverwarming uit te bannen en te vervangen door duurzamer biopro-

paangas, warmtepompen of palletkachels. Zij bereiken daarmee nog geen 

CO2 neutrale situatie maar binnen de mogelijkheden van het geïsoleerde bui-

tengebied en de technische stand van zaken is het een flinke stap vooruit.  

 

Natuur, rust, cultuurhistorie en recreatie 

Ook bezoekers ervaren de Rietveldse Vaart als één langgerekt natuurgebied. 

Er heerst nog een serene rust. Maar daarnaast is het Rietveld ook cultuurhisto-

risch bijzonder.  De Rietveldse molen, een Rijksmonument, de boerderijen en 

daggelderswoningen langs de vaart, de nog vrij gave middeleeuwse verkave-

ling, de vaarten en kades hebben afzonderlijk en in onderlinge samenhang 

grote cultuurhistorische waarde.  

  

                                                      

 

De 3 elementen natuur, rust en cultuurhistorie maken het Rietveld heel aan-

trekkelijk als recreatiegebied voor roeiers, vissers, wandelaars en fietsers – de 

‘rustige’ recreatievormen.  
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Het toerisme nam de laatste jaren duidelijk toe evenals het aantal overnach-

tingsmogelijkheden. Recentelijk ging een kleine natuurcamping van start.  

Café Klein Giethoorn staat van oudsher voor de 'horeca' in het Rietveld. 

Er is een fraai terras en uitzicht op de vaart en de molen. Er komen veel vissers 

en ook voor fietsers en wandelaars is het een geliefde pleisterplaats. Roeiboot-

jes worden al decennialang bij Café klein Giethoorn verhuurd en nu op klei-

nere schaal ook bij Lena's Hoeve en de Theetuin 't Woutje. Deze laatste orga-

niseert ook rondvaarten door het Rietveld. 

 

Toch gaat het Rietveld ook achteruit als we niets doen. 

Zo is er bijvoorbeeld in veel boerengeriefbosjes een beheerachterstand ont-

staan waardoor ze hun bijzondere karakter verliezen of zelfs dreigen te ver-

dwijnen. Oevers zijn vergraven om waterberging te creëren voor de sierteelt 

en er zijn (landschappelijk ontsierende) waterbassins aangelegd om de water-

huishouding op de bedrijven te verbeteren. Op andere plekken zijn oevers be-

stort of verhard om afslag te voorkomen. Hoe begrijpelijk de achtergronden 

hiervan ook zijn - het tast de kwaliteit van het Rietveld aan. De bewoners zijn 

van mening dat deze ontwikkelingen met extra aandacht en flankerende 

maatregelen om te buigen zijn naar een landschappelijk fraaier en sterker 

Rietveld. 

 

De bewoners zijn trots op hun Rietveld en hopen dat velen ook van deze om-

geving kunnen genieten. Echter de groei van de recreatie vraagt ook om stu-

ring. Er wordt bijvoorbeeld vaak te hard gevaren. Veranderingen vinden plaats 

zonder overleg met omwonenden en veelal in strijd met het bestemmings-

plan, wat irritatie en onzekerheid oproept. De bewoners hebben zich bij nader 

inzien te weinig assertief opgesteld. Dat zal niet meer gebeuren, zeker niet als 

er sprake zou zijn van een bestuurlijk gedragen toekomstbeeld dat er voor 

zorgt dat ontwikkelingen op legale wijze kunnen plaatsvinden.  

 

Verder vraagt, maar dan op korte termijn, de aanlegplaats voor de bewoners 

aan de Dijkgraafweg meer aandacht. De voorzieningen worden als gebrekkig 

ervaren, regelmatig ontstaat schade aan de eigendommen van varende bewo-

ners. De verkeerssituatie is onveilig omdat het 30 km bord structureel wordt 

genegeerd. De onveiligheid neemt ook toe nu deze plek als hangplek door 

jongeren is ontdekt. En er blijft vaak wegwerpvuil achter. 

Tenslotte maken bewoners zich zorgen over de omvang van de bespuitingen 

in hun woongebied en de mogelijke effecten op mens en dier. 
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Visie van de Bewonersvereniging het Rietveld 

De bewoners van het Rietveld willen de kwaliteiten van het Rietveld - natuur, 

rust, recreatie en de historie - juist behouden en versterken. Via een enquête 

en een tweetal bewonersbijeenkomsten brachten zij hun ideeën over de toe-

komst bijeen. Dit is hun visie op de toekomst van het vaardorp. Zij zoeken sa-

menwerking om daar vorm aan te geven. Onderling maar ook met andere par-

tijen, zoals gemeente, provincie, hoogheemraadschap en ondernemers. Die vi-

sie richt zich op het jaar 2030. 

 

Het Rietveld anno 2030 
Het Rietveld is in 2030 nog steeds tijdloos en een oase in de Randstad en het 

Groene Hart. Het Rietveld draagt rust in zich en is een plek om te onthaasten. 

Kwaliteiten die in de Randstad ver te zoeken zijn.  Zij maken het vaardorp zo 

aantrekkelijk voor bewoners èn bezoekers. In 2030 wordt het Rietveld alom 

gezien als een te koesteren parel in de gemeente Alphen aan de Rijn en het 

Groene Hart.  
 

Wonen 

Het Rietveld is in 2030 nog steeds een gewild woongebied. De mobiliteit is er 

niet groot. De sociale samenhang is er sterk en de bewoners voelen zich zeer 

betrokken bij ontwikkelingen. 
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Het moeten varen om thuis te ko-

men verleent de buurt een uniek 

karakter. Het Rietveld is voldoende 

ontsloten. Het centrale punt aan 

de Dijkgraafweg is in overleg met 

de bewoners zo heringericht dat 

de verkeerssituatie veiliger is ge-

worden en de voorzieningen rond 

de aanlegplaatsen, zoals vuilaf-

voer, bewegwijzering, fietsenstal-

ling e.d. zijn verbeterd. Molest en 

diefstal doen zich niet of nauwe-

lijks meer voor. 

 

Natuur  

De Vaart en brede sloten zijn omzoomd met velden waterlelie en gele plomp 

en de oevers en de geriefbosjes bij de boerderijen zijn rijk aan broedende vo-

gels. Wie hier in 2030 roeit ziet nog een ijsvogel en visdief, hoort de spotvogel 

en de zwartkop nog zingen, ziet de snoek jagen en boerenkarper paaien.  

 

              

 

De beheerachterstanden in de bosjes zijn in 2030 grotendeels weggewerkt en 

de natuurwaarde van de boerengeriefbosjes die in de ruilverkaveling destijds 

hoog werd geschat, is weer toegenomen. 

 

Langs de vaart zijn waar dat mogelijk is en passend in het patroon van de ver-

kaveling (voor)oevervegetaties aangelegd die het zicht op de waterbassins op 

de boomkwekerijen verzachten. De natuur en de rust laten het Rietveld net als 

het beschermde natuurgebied van Spookverlaat en Kruiskade (eigendom van 

Staatsbosbeheer en beheerd door de Vogelwerkgroep Rijnwoude) als schakel 
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functioneren tussen de natuurgebieden de Wilck en het Zaans Rietveld aan 

het Rietveldsepad bij Alpen aan de Rijn. 

 

Cultuurhistorie  

De Rietveldse molen met bijgebouw en sluis was al lang als Rijksmonument 

aangewezen. De bijzondere ligging van de molen bij de lager gelegen Boter-

polder en de hoger liggende Papenvaart wordt als bijzondere en tot de ver-

beelding sprekende plek gewaardeerd, waar onze waterhuishouding een ‘ge-

zicht’ krijgt. Ook de oudste boerderijen, daggelderswoningen en bosjes langs 

de vaart hebben een beschermde status gekregen.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Het behoud van de verkaveling langs de Vaart heeft een grotere prioriteit ge-

kregen in het ruimtelijk- en waterbeleid. De verhalen die de gebouwen, maar 

ook de middeleeuwse verkaveling, de vaarten en kades ons vertellen zijn in-

middels in beeld gebracht en spelen een grote rol bij de populariteit van dit 

gebied.   

 
 

Terecht heeft de gemeente Alphen aan de Rijn al deze elementen opgenomen 

in de waardenkaart die is gemaakt is als basis voor het cultuurhistorisch beleid 

en een goede bescherming.  
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Recreatie  

 Varen, roeien en kanoën zijn in 2030 nog steeds de meest gebezigde recrea-

tievormen op de Vaart.  Juist voor deze rustige recreatie is het Rietveld aan-

trekkelijk - daar ligt de kracht van het gebied.  

 

Vooral in de weekenden va-

ren bootjes vanaf het dorp en 

de Rijn door de sluis het Riet-

veld in. Door het stimuleren 

van elektrisch varen is de 

overlast van het dit vaarver-

keer - geluid, vervuiling en 

verstoring van watervogelnes-

ten- minimaal geworden. Dat 

geldt ook voor het dagelijks 

vaarverkeer in het Rietveld. Er is een kanoroute uitgezet, waar dan in toene-

mende mate gebruik van wordt gemaakt. 

In 2030 is het vissen wel afgenomen, maar er wordt meer gewandeld en ge-

fietst. Voor de omliggende dorpen is winst dat tussen de Ten Heuvelhofweg 

en de Compierekade ten langen leste een wandel- en fietsverbinding is aange-

legd. Hierdoor is een Rondje Rietveld (1,5 uur te voet) in 2030 mogelijk gewor-

den.  

Wandelgebiedjes als de Groene Kathedraal hebben de aantrekkelijkheid van 

het gebied vergroot. Het Rietveld is ook in beeld bij langere afstanden: meer 

mensen volgen het 'Limes-pad'-pad en het Groene Hartpad door het gebied.  

 

De horecavoorzieningen 

in het Rietveld zijn in 

2030 nog steeds Café 

Klein Giethoorn en 

Theetuin 't Woutje. Zij 

spelen goed in op de re-

creatieve vraag. Dat 

geldt ook voor onderne-

mers als Jeu de Boer en 

Lena's Hoeve.    

 

Omdat het Rietveld relatief klein is zijn er ook grenzen zijn aan de omvang van 

de recreatie: als het té druk wordt is de aantrekkelijkheid voorbij.  
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De Gemeente heeft in goed overleg met de bewoners de kaders voor de re-

creatiemogelijkheden in het Rietveld vastgelegd in een ruimtelijk plan, het-

geen ertoe leidt dat in 2030 

• geen uitbreiding komt van de kampeermogelijkheden in het vaardorp, 

mede omdat er aan het Rietveldsepad en aan de Voorweg meer dan 

genoeg kampeerplaatsen zijn voor dit relatief kleine gebied. 

• geen recreatiewoningen mogen worden gebouwd binnen een afstand 

van 200m van de vaart. Ook daarbuiten is bouwen aan strikte voor-

waarden en een omgevingsvergunning gebonden. 

 

Op een aantal toegangspunten zijn informatieve en aantrekkelijke panelen ge-

plaatst om bezoekers beter in het gebied welkom te heten en te informeren 

over de gebruiksmogelijkheden. Dit heeft belangrijk bijgedragen aan de waar-

dering en een respectvol gebruik van het gebied. 

 

Sierteelt 

De sierteeltsector heeft ook meer aandacht voor de kwaliteiten van dit gebied. 

Een belangrijke verandering is dat het Rietveld ook door de sierteelt niet meer 

als de ‘achterkant’ van de bedrijven wordt gezien maar veel meer als ‘visite-

kaartje’. Onder meer door de schaalvergroting is er in de sierteeltbedrijven 

ook ruimte ontstaan voor meer verduurzaming.  

Het programma voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers is in samenwer-

king met deze sector opgezet. 

 

Ruimtelijk beleid en handhaving 

Het belang van het vaardorp is in 2030 duidelijk opgenomen in de gemeente-

lijke omgevingsvisie en de ruimtelijke bescherming is bij de laatste herziening 

van het bestemmingsplan Sierteeltgebied beter vastgelegd. De cultuurhistori-

sche waarden liggen bovendien verankerd in het paraplu-bestemmingsplan 

Cultuurhistorie.  Handhaving van het bestemmingsplan blijkt net als in 2020 

helaas nodig om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. De aandacht van 

de handhavers geldt uiteraard niet uitsluitend voor de illegale bouw, maar in-

zet van politie of boa's is ook nodig voor het bevorderen van de verkeersvei-

ligheid en het netjes houden van de Dijkgraafweg. 
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Dit toekomstbeeld realiseren 
De bewoners willen dit toekomstbeeld realiseren samen met anderen: overhe-

den en ondernemers. Zij beseffen dat het tijd zal kosten en doen daarom een 

beroep op hen om nu al ontwikkelingen in gang te zetten.  

 

Voorbeelden van acties die nu al ondernomen kunnen worden zijn: 

-    Stimuleren van elektrisch varen en afremmen van gemotoriseerde vaart. 

- Hernieuwd onderzoek naar een wandel- en fietsverbinding tussen Ten 

Heuvelhofweg en Compierekade.  

- Nagaan of de Rietveldse Vaart in een kanoroute kan worden opgenomen.        

Het gebied is geschikt voor kanoën, maar niet populair omdat het doodlo-

pend is.                                                                       

- Voorstellen voor informatiepanelen aan Rietveldsepad en Dijkgraafweg 

ontwikkelen.  

- Planontwikkeling voor natuurvrien-

delijke oevers waar in het verleden 

puin is gestort, harde beschoeiin-

gen zijn aangebracht of waterbas-

sins liggen.  

- Planontwikkeling i.s.m. vrijwillig 

Landschapsbeheer voor de aanpak 

van beheerachterstanden in gerief-

bosjes en het benaderen van eige-

naren van de bosjes hierover. 

- Planvorming voor het verbeteren van veiligheid en faciliteiten rond het 

centrale punt aan de Dijkgraafweg 

- Versterken van handhaving om illegale bebouwing tegen te gaan en de 

verkeerssnelheid op de Dijkgraafweg te beperken  

- De cultuurhistorische waarden en de bescherming daarvan opnemen in het 

(paraplu)bestemmingsplan Cultuurhistorie.   

- Het belang van het vaardorp opnemen in de gemeentelijke omgevingsvisie 

en de ruimtelijke bescherming versterken bij de komende herziening van 

het bestemmingsplan Sierteeltgebied. 
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Omgaan met externe ontwikkelingen 

De Rietveldse Vaart staat niet op zichzelf. Onderwerpen zoals de bereikbaar-

heid van de dorpen in het Gouwe-gebied,  de schaalvergroting in de sierteelt 

en ontwikkeling van de recreatie raken ook de Rietveldse Vaart. De bewoners 

onderkennen het belang van de sierteelt. De sierteeltsector zelf geeft aan 

meer kansen voor  verduurzaming, cultuurhistorie en inpassing van recreatie 

op de bedrijven te zien. Een aantrekkelijke vaardorp lijkt dan een gedeeld be-

lang. Dat biedt goede kansen voor een dialoog.  

 

De keuze van maatregelen in het Beter Bereikbaar Gouwe-proces is nu nog 

niet bekend. Wel is duidelijk dat een oostelijk verlegde Gemeneweg als maat-

regel om de congestie in Hazerswoude-Dorp op te lossen - een drukke weg 

dwars door het vaardorp -haaks staat op het toekomstbeeld van de Rietveld-

bewoners. Zij zullen plannen die de Rietveldse Vaart raken toetsen aan deze 

bewonersvisie, het Groene Hart-beleid en de Nationale Omgevingsvisie. In 

deze laatste visie stelt het Rijk o.a. dat “ontwikkelingen in het landelijk gebied 

niet ten koste mogen gaan van de landschappelijke kwaliteiten”.  Dat er “naast 

aandacht voor de waterproblematiek aandacht moet zijn voor het behouden 

en versterken van cultureel erfgoed en landschappelijke en natuurlijke kwali-

teiten, alsmede het verbeteren en beschermen van de biodiversiteit”.  

Ook de klimaatverandering heeft effecten in het Rietveld. Droge zomers zor-

gen voor versterkte uitdroging van percelen met verzakking van ongefun-

deerde gebouwen als gevolg. Dat vraagt om een adequaat peilbeleid en aan-

vullende maatregelen om uitdroging tegen te gaan. 

 

Tot slot 
Het vaardorp Rietveld is een parel in de Gemeente Alphen aan de Rijn. De op-

telsom van natuur, cultuurhistorie en recreatie maken het vaardorp uniek. Dat 

moeten we koesteren. 

De bewoners roepen gemeente, provincie en hoogheemraadschap op om dit 

in hun plannen tot uitdrukking te brengen en samen met de bewoners aan 

versterking van vaardorp het Rietveld te gaan werken.     

 

De website www.vaardorphetrietveld.nl geeft informatie over het bijzondere en histori-

sche karakter van het Rietveld. De site heeft in enkele jaren tijd een bezoekersaantal van 

meer dan 65000 unieke bezoekers bereikt. Dat aantal groeit nog steeds. 

http://www.vaardorphetrietveld.nl/

