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EXPERIMENTEREN MET WONEN | WERKEN | LEREN ROND DE GELUIDSZONE



Podium voor Architectuur ism de Dorpsraad & Regie-
groep Rijsenhout organiseerde op vrijdag 29 september 
tijdens de Landschapstriënnale 2017 het Urban Lab: 
Gereserveerd Rijsenhout op.
Wat zijn de kansen voor Rijsenhout op verschillende 
locaties? Een gemengd gezelschap van ondernemers, 
ontwerpers, beleidsmakers, denkers, doeners van bin-
nen en buiten Rijsenhout buigt zich ontwerpend over de 
kansen.

Deze workshop werd begeleid doorontwerpers Jeroen 
van Mechelen (Studio JVM), Peter van Assche (bureau 
SLA) en Martine van Vliet (Loos van Vliet).
Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol 
werkt vanuit neutraliteit, met de focus op dialoog, kansen 
en met uitstel van oordeel.

Programma 29 september
9.00 Inloop, koffie /thee enz
9.30 welkom door Bart Cosijn, gespreksleider
9.40 Piet Brandjes, inleiding over Rijsenhout
10.00 Gerben Enserink, gemeente, over de ruimtelijke 
economische visie
10.20 ruimte voor de kansen, extra vragen
10.35 Fietsexcursie
12.30 retour, start workshops met doorlopend lunchbuffet
15.30 Presentaties vanuit de 3 groepen
Wethouder John Nederstigt reflecteert
16.30 -17.00 borrel

WORKSHOP 29 SEPTEMBER



Grootschalig glastuinbouwgebied PrimA4a
Kansrijk ontwikkelgebied voor nieuw grootschalige glastuinbouw
Grootschalig Glastuinbouwgebied bestaand
Kleinschalig (glas-) tuinbouwgebied

Clusterverdeling gebied Rijsenhout en PrimA4a
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Maatwerkopgavegebied
Transformatiegebieden 3A / 4 / 8 (Ruimtelijk Kader Rijsenhout)
Transformatiegebieden 3 / 6 / 7 (Ruimtelijke & Economische Visie Rijsenhout)
Plangebied Ruimtelijke Economische Visie Rijsenhout
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Westeinderplassen Aalsmeer

Park 21

Groenstructuur Dorp
Groenstructuur Landschap
Recreatief Groen
Open gebied
Laanbeplanting / polderlint
Nieuwe laanbeplanting
Water structuur
Ringvaart
Waterrelatie / uitzichtspunt

Recreatieve en ecologische 
verbindingszone
Groenblauwe zone A4
Waterbergingsbassins
Rijksweg A4
Ontsluitingsweg
Mogelijke toekomstige 
Ontsluitingsstructuur
Recreatieve routes

Recreatieve extensieve functies
Recreatieve intensieve functies
Wonen / Centrum gemengde functies
Lintbebouwing versterken
Innovatie en duurzaamheid
Lichte bedrijvigheid
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Ruimtelijke Economische Visie Rijsenhout

2017-06-23
Kansen voor ontwikkelingen
Entrée aan de A4
Zoekgebied voor 
parkeervoorziening
Transformatieopgaven
Verblijfsplekken van hoge 
kwaliteit
Verbeteren verblijfskwaliteit 
ringdijk

Park 21

Westeinderplassen Aalsmeer
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UITGANGSPUNTEN WORKSHOP
Het blauwe gebied is onderdeel van het Prima4A gebied. 
SGM zal dit gebied gaan ontwikkelen naar hoogwaardige 
kassenbouw. Met de opbrengst van deze gronden zal de 
herontwikkeling (in het paars) betaald moeten worden. 
Het groene gebied (in elk geval 6 en 7 en waarschijnlijk 
ook 3) is bestemd voor recreatieve ontwikkelingen. Het 
gebied binnen het rode kader is het Plangebied Ruimtelij-
ke Economische Visie Rijsenhout.(REVR)

Heel Rijsenhout valt onder landelijk gebied. Deze norm 
wordt gehandhaafd door de provincie NH. Dit betekent 

dat er alleen kassen gebouwd mogen worden maar geen 
hallen (daarvoor moet je op een bedrijventerrein zijn) en 
dat er alleen 3 woningen op een rij ontwikkeld mogen 
worden die onderdeel zijn van een “stedelijk” lint. Dit is in 
een notendop waar de schoen voor de meeste inwoners 
wringt. Ze willen graag wat met hun grond ondernemen 
maar mogen geen bedrijfshal neerzetten en ook geen 
woningen toevoegen. Er is slechts plaats voor “lichte 
innovatieve bedrijvigheid”



OPBRENGSTEN WORKSHOP

De workshops werden begeleid door ontwerpers Jeroen 
van Mechelen (Studio JVM), Peter van Assche (bureau 
SLA) en Martine van Vliet (Loos van Vliet).
De verschillende groepen hebben elk naar mogelijkhe-
den gezocht in één van de clusters. De opbrengsten zijn 
naderhand door de bureaus verder uitgewerkt.



bureau SLA
we are architects

NU
Ondernemend aan het water
Dorps in schaal
Samenhorigheid
Aantrekkelijke ontwikkeling

TOEKOMST
Ondernemend aan het water
Ruimte voor initiatief
Investeringskracht behouden
Draagvlak vergroten
Benodigde vrijheid voor experiment

wat wens je Rijssenhout toe voor de toekomst?

NU
Karige verzorging
weinig stimuleren van ondernemerschap
Veel hangplekken
Inspirerende woonplek
Waterkant onbenut

TOEKOMST
Mooie uitstraling
Gezamenlijk projecten oppakken
Kas voor COOP (supermarkt)
Invulling op goede plekken voor jongeren
Waterkant meer recreatieve invulling

NU
Middelmatig
Nikserig
Geen ambitie
Geen groei
Rommelig
Genegeerd

TOEKOMST
Laboratorium
Aandacht
Water
Groei
Ruim
Groen
Fijn
Slim
Stedelijk
Amsterdam Air
Bijzonder

State of Art
In beeld bij Hotshots
De Zwijger
Jachthaven/Nautiek
Strand
Leisure
Sport centraal
Dierse
Samenwerking met 
Aalsmeer
Architectuur

NU
Versnippering van bebouwing
Versnippering van werken & wonen
Verborgen potentieel
Desolaatheid
Veel ruimte
Hechte gemeenschap

TOEKOMST
Verbondenheid
Showcase / Testgebied
Circulariteit
Klimaatadaptief
Recreatie
Energieneutraal
Geluidsadaptief bouwen en wonen
Woon en Zorg combinaties
Openheid behouden
Nieuwe energie

NU
Plek vol veborgenheid
Veel “onzichtbare” achterplaatsen
‘Wat het oog niet ziet, wat het hart niet deert’
Ruimtelijk potentieel
Sociaal potentieel
Actieve gemeenschap
Zeer goede ligging

TOEKOMST
Groen
Een plek om naar te “ontsnappen
Ruimte voor bezinning, ontladen en opladen
“Het kan in Rijssenhout” (experimentele mindset)
Tuin voor Groene experiment
Tijdelijkheid als voorloper op de toekomst

NU
Prettig wonen
Verloederde plekken
Inspirerend (kansen)
Frustrerend (belemmeringen)
Prachtige waterkant

TOEKOMST
Kwaliteit toevoegen op alle fronten
Groei van inwoners tbv leefbaarheid
Recreatie en tijdelijk wonen
Meer aandacht voor sport
Mooie buitenwijk voor Amsterdam
Duurzaam dorp

NU
Gemist potentieel
Vergeten in dagelijks beeld
Welwillende en enthousiaste inwoners
Slecht bereikbaar met OV
Groen en Rust

TOEKOMST
Voorbeeld voor geluidsadaptief bouwen
Gesprekspartner buiten de “gebaande paden”
Voorbeeld op gebied van gelijkwaardig dialoog
Mooie landelijke/ semi-urbane omgeving

NU
Versleten en spannend tegelijk
Dorps
Ambivilent tussen keurig en rommel
Verloren trots
Calculerende burgers

TOEKOMST
Minstens 2000 nieuwe ‘vrienden’
Lokale producten
Weekend-oord voor Amsterdam
Hobby en reacreatie met een groen hart
Moestuin van de randstad, zelf doen!
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toekomst voor Rijssenhout

SHOWCASE

NIEUWE ENERGIE

NIEUWE VRIENDEN

MOESTUIN VD RANDSTAD

GROEN EXPERIMENT

ONTSNAPPINGSPLEK

TIJDELIJK 
BESTEMMINGSVRIJ

TEELT

URBAN LAB

AMSTERDAM AIR

VRIJHEID

DRAAGVLAK CREËREN

GROEI RECREATIE

WATERKANT

TIJDELIJK WONEN

BUITEN GEBAANDE PADEN

GELUIDSADAPTIEF LABORATORIUM
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casus-locatie

URBAN(GREEN)-LAB
TIJDELIJKE INVULLING ALS EXPERIMENT VOOR DE TOEKOMST

bureau SLA
we are architects
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beoogd programma op locatie

bureau SLA
we are architects

ruimtelijke visie URBAN GREEN LAB

PV panelen op kas-karkassen

Verbouwen van gewassen 
door bezoekers van het 
URBAN GREEN LAB

Gewassen verkopen op Farmersmarkt 
of verwerken tot lokale gerechten in 
het farmersrestaurant

Samen bouwen 
aan Tiny Houses

Tiny housing voor 
tijdelijk verblijf

Collectieve
werkplaats

Farmersmarket / 
Farmersrestaurant

Nieuw leven voor de grond 
als collectieve moestuinen
voor bezoekers/verblijvers in 
het URBAN GREEN LAB

“Herenboeren” als beheerder 
van landgoed

DOORWERKING BUREAU SLA



DOORWERKING STUDIO JVM

ALS ZEKERHEDEN

CONFLICTEN WORDEN

BIEDEN ONZEKERHEDEN

ONTWIKKELING*

DORPSKAS

WAT ALS TIJDELIJKHEID GEEN BEPERKING MAAR EEN INSPIRERENDE VOORWAARDE IS?

HOE KAN TIJDELIJKHEID EN ONTWIKKELING WORDEN GEKOPPELD?

 
 
  
  

16  Ruimtelijke Economische Visie Rijsenhout (concept) 
 

Cluster 6 en 7 (transformatiegebied) 
In het gebied zitten nog enkele actieve kwekers. Een deel van de bestaande 
opstallen is gesloopt. In de zuidwesthoek ligt camping De Westeinder. Op diverse 
plekken zijn de kassen gesloopt en zijn de vrijkomende percelen betrokken bij de 
woning als tuin of in gebruik als agrarische grond.  
 
Cluster 6 is circa 9 hectare groot en ligt tussen de Grote Poellaan 101 (de camping) 
en de Grote Poellaan 43. Cluster 7 is circa 21 hectare groot en ligt tussen Grote 
Poellaan 43, de Kleine Poellaan en de Rijshornstraat. De clusters zijn overwegend 
in eigendom van vijfentwintig  grondeigenaren waaronder zeven actieve tuinders, 
negen voormalige tuinders, een hovenier en een camping. 
 
Langs de Rijshornstraat, Grote Poellaan en Kleine Poellaan liggen diverse 
burgerwoningen (vaak voormalige bedrijfswoningen en tuinderwoningen). Aan de 
Grote Poellaan bevindt zich een vrij aaneengesloten lint van cultuurhistorisch 
waardevolle, oudere, vrijstaande (voormalige) tuinderswoningen en een 
gemeentelijk monument aan de Grote Poellaan 23. Het betreft een boerderij die in 
de eerste decennia na de drooglegging van de polder is gebouwd (1871).  
 
De dijkzone (Leimuiderdijk) heeft een aaneengesloten lint van dijkwoningen tot aan 
de Grote Poellaan en een onbebouwd deel vanaf de Grote Poellaan tot aan de 
camping waar tevens nog een oorspronkelijke voetsloot aanwezig is. Op de hoek 
van Leimuiderdijk en Grote Poellaan ligt ten oosten van cluster 7 ook een kleine 
parkeerplaats voor Jachthaven De Stormvogel en bewoners. In de zomermaanden 
is de capaciteit van deze parkeerplaats veel te klein waardoor er overal langs de 
dijk en de Grote Poellaan wordt geparkeerd.  
 
Het hele gebied ligt binnen de bouwbeperkingenzone 4 van het LIB, waardoor 
woningbouw, zonder een verklaring van geen bezwaar, niet mogelijk is. Daarnaast  
 
 

ligt over het oostelijk deel van het gebied een geluidscontour van de betonfabriek 
Langhout.  
 

 

Begrenzing cluster 6 en 7 

 

In de onderstaande functiekaart is zowel het huidige legale gebruik als het strijdige 
gebruik weergegeven. Hieruit blijkt dat diverse strijdige functies (particulier en 
zakelijk) in het gebied aanwezig zijn. Hierdoor kunnen de gronden niet kunnen 
worden gebruikt voor het ontwikkelen van glastuinbouw. 
 
 

 
  

WERKGELEGENHEID

SOCIAL FARMING

BIOLOGISCHE MARKT

SHARED SHED

PARTICIPATIE

AGRARISCHE & LOGISTIEKE

INNOVATIE

Rijsenhout wordt de internationale  plek

-een sabbatical dorp- voor persoonlijke ontwikkeling.

Hoe verhoudt jij je tot de wereld? Wat is jouw IKIGAI?

Een academie vor een gelukkig leven.

N.a.v. het idee van JAN PETER EILANDER om in dit gebied

een 'sabbatical dorp' te maken waar mensen tijdelijk

verblijven t.b.v. inzicht en ontwikkeling, ontstond de vraag of

dit ook de principiële status quo voor het gebied zelf kon

zijn...

WHY

HOW

WHAT

SPORT &

RECREATIE

EEN SAMENVATTING

VAN DIT PROCES

IN DE VORM VAN

 DE 'GOLDEN CIRCLE'

* NEVER WASTE A GOOD CRISIS

ENERGIEPARK
Grote gemeenschapsgebouwen maar ook tijdelijke

passant-gebouwen zijn energieproducenten voor het gebied

Een energiecoöperatie die zelfvoorzienend is.REGEN

VILLAGE
Een dorp waar gebouwen, ecologiën en de tijdelijke

bewoners tot doel hebben te regeneren.

SOCIAAL
ECOLOGISCH
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RIJSENHOUT LEEFLAB

DORPSATELIER

RIJSENHOUT REGEN' VALLEY

GLOBAL GOAL VILLAGE

Lokale bewoners zijn de trainers, suppliers en

'caretakers' van de tijdelijke bewoners en hun onderkomen.

Dit gebeurt vanuit de dorpskas, waar Rijsenhouters en de

gasten samen telen, en vanuit de SHARED SHED, waar Rijsenhouters en

gasten samen onderhoud plegen, en nieuwe voorzieinigen maken van

herbrukbare materialen.

DORPSKAS

ONDERWIJS

PARTICIPATIE

AUTARKIE

IN- & ONTSPANNING

PERSOONLIJKE

ONTWIKKELING

BROODFONDS

De doelstellingen van het dorp van persoonlijke

ontwikkeling worden gekoppeld aan leertrajecten

tussen de ondernemers en de ROC's

Stageplekken, leerbedrijven, werkgelegenheid in een

innovatief internationaal hospitality ontwikkelgebied.

In plaats van te proberen ieder kadastraal kavel economisch

rendabel te krijgen gaan alle vrije kavels op de grote hoop zodat

het geheel als één park geëxploiteerd kan worden met een

verdeelsleutel zodat alle participanten altijd inkomsten hebben.

Dienstverlening kan compenseren voor verhuur van bezit.

Het geheel bouwt zekerheden op voor colectieve- en individuele

tegenvallers.

Vanuit een coöperatiegedachte wordt iedereen onderdeel en

producent in dit gebied. Waardeuitwisseling zonder geld wordt

overzichtelijk en haalbaar. Alle woningen worden

werkgebouwen. Iedereen eet uit de tuinen van de coöperaties,

die ook de gasten bedienen.

Vanuit een coöperatiegedachte wordt iedereen onderdeel en 

producent in dit gebied. Waardeuitwisseling zonder geld wordt 

overzichtelijk en haalbaar. Alle woningen worden 

werkgebouwen. Iedereen eet uit de tuinen van de coöperaties, 

die ook de gasten bedienen.

Ook in een versplinterde kavelverdeling kan iedereen meedelen 

in een netwerk van kleine argarische vormen. Van vertical 

farming, tot sociale initiateven, tot eetbare bostuinen die ook 

voor meer biodiversiteit zorgen.

BIODIVERSITEIT

& GEBOUWEN
....sluiten elkaar zeker niet uit.

Sterker nog, slim geplaatste gebouwen kunnen op alle soorten 

niveau ecosystemen stimuleren

Bewegen is de prachtige samenkomst van in- en ontspannen,

cruciaal voor een geestelijke openheid t.b.v. persoonlijke

ontwikkeling.

De aanwezigheid van de Westeinderplassen en het toekomstige

Park 21 maken dat een eindeloze hoeveel aan initiatieven voor

individuele- en groepsporten kunnen ontstaan.

hardlopen, zwemmen, mountainbiken, voet- hand-, volley-, korf-

en trefballen, abseilen, zeilen, surfen, kanoën, roeien,

golfen...alles is mogelijk...

Locale trainers en actievelingen begeleiden, organiseren en

masseren...

SCHIPHOL DIENT
Een internationale focus op de doelgroep maakt

dat Schiphol niet de stoorzender maar de juist

dienende factor wordt van het gebied.

Waar kan men, zo dicht op een luchthaven zoveel

innovatie voor jouw eigen kennis, ontspanning,

ontwikkeling en je persoonlijke IKIGAI ontvangen

en delen.

De brainstorm op papier tijdens de workshop 'Gereserveerd Rijsenhout'

Rechts het werkblad, links de samenvatting.

JEROEN VAN MECHELEN
.spatial strategies
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DOORWERKING LOOS VAN VLIET

In de groene strook die als onderdeel van de Stelling van Amsterdam onstaat 
een landschap dat water reinigt door middel van een helofytenfilter, een 
biovergister in het landschap levert weer CO2 terug aan de kassen, het schone 
water mondt uit in een parkstrook waar gerecreerd kan worden. 

De ligging aan de Westeinderplas kan meer benut worden in Rijsenhout, zo zou 
de camping daar bijvoorbeeld meer op in kunnen spelen. We denken hierbij 
aan een grote steiger van waar actieve watersport kan plaatsvinden.

2In het cluster met leegstaande kassen en karkassen, kunnen Tinyhouses wor-
den ingepast in de kassen. Hier denken we aan een concept van Tiny house 
in combinatie van een buitentuin met een grote kas ernaast. Je kunt het zien 
als volkstuinen met een kas erbij binnen de oude stuctuur van de kassen. Dit 
kan zowel recreatief worden toegepast binnen een complex als wel indiviu-
deel. Daarnaast zouden Tiny houses ook gemaakt kunnen worden in bepaalde 
kassen. De tinyhouse met volkstuin(kas) het beeld hiervan vanaf een terras in 
de kas moeten we nog maken.

De groene strook die de verbinding maakt naar Park 21 zou ingericht kunnen 
worden als Duurzaam landgoed, een publiek park waarin algen worden 
gekweekt in combinatie met biomassa(koolzaad) en recreatiewoningen( tiny 
houses). Het landhuis kan een hotel functie krijgen. De opzet van het park oogt 
als een engels landschap en sluit qua vormentaal aan op Park 21, maar alles 
met een duurzame inrichting.

Het kralensnoer met bijzondere plekken langs de dijk ontwikkeld zich. Zo kan er 
een drijvend restaurant in de Westeinder liggen, bereikbaar per taxiboot. Een 
drijvende restaurantkas.

In de andere zone met leegstaande kassen ontwikkeld zich een cluster dat 
zich volledig richt op duurzame innovatie, hier valt te denken aan startups van 
bedrijven gericht op duurzaamhedi en innovatie, onderzoek naar zilte gewas-
sen, chamignon kwekerijen op de koffiedrap van schiphol en bijvoorbeeld een 
smartfarming expokas.


