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Dit document is het inrichtingsplan voor de
Maaslandse Dam in de gemeente Midden-Delfland.
Het document geeft een beeld van profielen
voor straten, dijken en oevers. De gebruikte
bestratingsmaterialen, inrichtingselementen
en beplanting zijn in samenhang met de lokale
bebouwing en het karakteristieke landschap.
Het Inrichtingsplan is een uitwerking van het
stedenbouwkundigplan d.d. april 2013. Het
inrichtingsplan toont o.a. de straatprofielen en
de overgangen van nat naar droog. Aangezien de
Maaslandse Dam in Midden-Delfland ligt worden
Cittaslow gedachtes vertaald in streekeigen
beplanting en lokale materialen.

De echte bewoners van het veenweide gebied. De bonte
en bruine koe.

Smalle kavels en hoge waterstand verraden het
veenweide gebied.

Romantisch beeld van het open landschap afgewisseld
< De Gaag

met rijen van knotwilgen
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Maaslandse Dam, een landelijk cluster
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Het landschap van Midden-Delfland is een oase
van rust, ruimte en boerenleven te midden van
het drukste stedelijk gebied van Nederland. Het
landschap wordt gekarakteriseerd door openheid,
en smalle polderwegen, geflankeerd door
knotwilgen en boerderijen verscholen in dichte
erfbeplanting, geriefbosjes en de kades langs
de kaarsrechte vlieten. De weidse vergezichten
over de weilanden bieden een adembenemend
uitzicht op het silhouet van de steden en de
haven aan de horizon. Dit landschap heeft een
lange geschiedenis die vanaf de vele fiets- en
wandelpaden (waarvan sommigen dwars door het
boerenland lopen) nog steeds goed is waar te
nemen. Een oude vaart (de Gaag) te midden van
de weilanden, verbindt de drie dorpen (Den Hoorn,
Maasland en Schipluiden) van Midden-Delfland
met de Maas.
De Maaslandse Dam ligt in het zuiden van de
gemeente Midden Delfland tegen Maasland aan.
De bouwlocatie ligt tussen het oude lint in de
scherpe bocht in de Gaag en de voormalige

tramdijk. Deze tramdijk is inmiddels ontdaan van
rails en is nu een veel gebruikte fietsroute door
Midden-Delftland, beter bekend als het Gaagpad.
Over het oude lint langs de Gaag loopt een
schelpenpaadje dat openbaar toegankelijk is en
verbonden wordt met de routes in het nieuwe
buurtschap zodat ‘ommetjes’ door het buurtschap
mogelijk zijn. De gemetselde brug aan de zuidzijde
van de locatie is de entree van het buurtschap.
Afdalend langs de oude tramdijk komt men bij het
hart van de buurt: de ‘Meent’. Deze centrale plek
Weidse zichten over de oude tramdijk, een veel
van het buurtschap heet de ‘Meent’ omdat het
gebruikte recreatieve fietsroute
een Zuid-Hollandse naam is voor de meer bekende
‘Brink’ (vroeger de drinkplaats voor het vee). De
Meent in de Maaslandse Dam is een lommerrijke
plek met een grote vijver.
Door geclusterd te bouwen is het mogelijk een
weids doorzicht te waarborgen die vanaf het lint
al zicht geeft over open Commandeurspolder, zie
tekening.

Karakteristieke landelijkbebouwing wordt beeldbepalend
in de Maaslandse Dam

voorbeeld landelijk cluster rondom een drinkplaats
< Het stedenbouwkundig plan in zijn context
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Panorama van de Maaslandse Dam met de historische
boerderij

Panorama van de Commandeurs polder.
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Onstluiting en bestratingsmaterialen
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De kavels in de Maaslandse Dam worden
ontsloten via de oude tramdijk, nu beter bekend
als het Gaagpad. Naast het fietspad wordt een
toegangsweg aangelegd die langs de wang van de
dijk langzaam afdaalt naar de centrale groene plek,
de Meent. Rondom de Meent ligt een smalle weg
bestemd voor eenrichtingsverkeer. De breedte en
draaicirkels zijn afgestemd op nooddiensten en
het dagelijks verkeer. Parkeren gebeurt op eigen
terrein, achter de rooilijn, niet aan de Meent. De
verdiepte rijloper is bestraat met donkerrode
(keiformaat) betonklinkers in keperverband. De
aangrenzende stoepen liggen in keperverband met
(waalformaat) betonklinkers met een donkere/
roodbruine tint. Naast de stoepen ligt een 1,5m
brede privé zone die onderdeel van de stoep
vormt. Deze informele stoepen zie je terug in bv
het gehucht ’t Woudt in Midden Delfland.
De woonstraten zijn informele straten die
naadloos overlopen in de stoepen rondom de
Meent. De woonstraten worden ook bekleed met
dezelfde donkere straatstenen in keperverband.
Centraal in deze woonstraten ligt een molgoot die
het oppervlakte water afvoert naar de omliggende
sloten. De smalle wegbreedtes 3,5-5,0m geven
het plan een landelijke sfeer. Aan weerszijden
aan de lange woonstraat wordt voorzien van

honingraat grasplaten om de toegang tot de
kavels te garanderen en het passeren van auto’s
te faciliteren.
Dezelfde honingraat grasplaten worden gebruikt
om de extra parkeerplaatsen voor bezoekers
en bewoners aan te leggen en een keerlus te
voorzien op het einde van de weg. Het is mogelijk,
bij calamiteiten met de auto de dijk op te rijden,
zodat er een 2de uitgang is. De dijk is ten allen
tijden toegangelijk voor langzaam verkeer.
Een aantal kavels in het noorden kan gebruik
maken van een bestaande brug om de kavels
direct bereikbaar te maken en een adres te
organiseren aan de Gaag. Zo worden deze kavels
onderdeel van het oude lint.
In de nabije toekomst wordt er kritisch naar de
hoofdontsluiting (N468) gekeken ter hoogte van
de Maaslandse Dam. Om maatregelen te treffen in
de toekomst die het verkeer in goede banen weet
te leiden en het geluid te reduceren.
Op de dijk langs de Gaag loopt een informeel
wandelpad een zogenaamd jaagpad. Op een aantal
plaatsen wordt zo mogelijk hierop aangesloten om
kleine rondjes door de buurt mogelijk te maken.

De toegangsbrug is een oude trambrug over de Gaag

De woonstraat, inspiratie oude landweg in ‘t Woudt

Op de Dijk langs de Gaag loopt een oud informeel
< Ontsluitingsschema voor de Maaslandse Dam

wandelpad waarschijnlijk het oude Jaagpad van de Gaag.
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Het watersysteem en ecologie
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Water speelt een belangrijke rol in de Maaslandse
Dam zoals het altijd heeft gedaan in een
veenweide gebied. Het peil wordt kunstmatig
geregeld, het biedt een unieke plek voor planten
en dieren en is een natuurlijke speelaanleiding
voor kinderen. Het watersysteem bestond
voorheen uit 4 polderpeilen. Met dit voorstel is
dit vereenvoudigd naar 3 peilen. Het hoogste
inlaat peil van -1.96 NAP en het oude peil rondom
de bestaande boerderij -2.54 NAP en het lage
polderpeil van -2.73 NAP
Hiervoor dienen er een aantal schotbalkstuwen
en een enkele afsluiter geplaatst worden. Om de
waterstructuur goed leesbaar te maken wordt
gewerkt met duikerbruggen.

De waterbreedte is afgestemd op onderhoud
vanaf het water. Dit zorgt voor open en brede
watergangen die het karakter van het oude
veenlandschap benadrukken.
Rondom de eilanden en vlietlandjes worden
natuurlijke oevers onder een flauwe helling
gemaakt. Deze bevorderen het natuurlijk leven op
de overgang van water en land. De oevers worden
ingeplant met riet. De Kamsalamander en ringslang
zouden wellicht zich een plek kunnen toe-eigenen
in Midden Delfland. Om een ringslang zich thuis
te laten voelen zijn broedplekken in de vorm van
takkenrillen en takkenhopen onmisbaar.

Duikerbrug

Natuurlijke oevers ter bevordeing van de flora en fauna.

De Ringslang en Kamsalamander als mogelijke bewoners
< Waterstructuur in de Maaslandse Dam

door de flauwe en begroeide oevers.
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Beplanting en gebruik
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Karakteristieke landschapselementen en inheemse
plantensoorten kenmerken de inrichting en
vergroten het landelijk karakter van de Maaslandse
Dam.
Op de Meent staan grote bomen (Essen) op een
rij om het een meer formeel karakter te geven. De
es geeft in de herfst een mooie gele herfstkleur.
De essen worden door gezet langs de landweg
en vormen een laan naar de oude boerderij. Aan
weerszijden van de landweg staan lage gemengde
hagen die bloeien en beschutting geven aan kleine
vogels als de mees en mus. Langs één van de
korte woonstraten is een rij knotwilgen gepland,
het wilgenlaantje. De schietwilg is typisch voor
Zuid-Holland. Door een bijzondere variant voor
te stellen geeft het extra sierwaarde in de winter
met rode gekleurde uitlopers die in schel contrast
staan met het witte winterlandschap.
De Maaslands dam ligt in Midden-Delfland en
wil graag bijdragen aan de Cittaslow gedachte.
Streekeigen producten staan hier hoog in het
vaandel. Een boomgaard met ‘vergeten fruit’
kan hier een bijdrage leveren. De soort Malus
domestica ‘Glorie van Holland is een oud vergeten
appel-ras afkomstig uit Zuid Holland, deze kan hier
een plek krijgen en beheerd worden door wellicht
actieve bewoners.

Op de Vlietlandjes, omzoomd door riet, staan
geriefbosjes. Het zijn kleine bosjes waar vroeger
boeren bomen voor hakhout werden aangepland
of wilgen en essen tenen werden gebruikt voor
manden of slootoever verdediging. Door een paar
van deze bosjes aan te planten wordt het open
weidse landschap benadrukt ten opzichte van de
wat kleinschaliger vlietlandjes.
De velden zijn ingezaaid met een bloemrijk
mengsel die streekeigen beplanting toont.
Zoals de koekoeksbloem en brede Orchis, een
beschermde plant op de rode lijst.
Spelen in de Maaslandse Dam is voetballen op
de Meent en kikkerdril vangen in de sloten. Het
grasveld op de Meent is ook de plek waarop
buurt bewoners gezamenlijk een buurtbarbeque
of braderie kunnen organiseren. De vlietlandjes
maken het Veenweide landschap toegankelijk, om
te spelen en te recreëren. Een veenweide gebied
is vaak prachtig open maar ontoegankelijk voor
bezoekers. Op de eilandjes is ruimte om natuurlijk
spelen aan te moedigen. Geen klimtoren of
plastic glijbaan, maar een omgevallen boom als
speelaanleiding of plank over een sloot zijn de
uitdagingen die een kind hier kan vinden.

Appelboomgaard en een gemengde haag op de
voorgrond.

Smalle weg tussen hoge hagen, een hagepad

Een oud en klein geriefbosje in Midden Delfland
< Beplanting in de Maaslandse Dam
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De natuur als speeltuin.

Rust en ruimte in het veenweide gebied.

De vele sloten zijn een pretpark op zich.

Vliedlandjes Paarse Orchis, rose echte koekoeksbloem,

Brede orchis (beschernd en op de rode lijst) en de

De rode variant van de schietwilg geeft in de winter een

witte Veenpluis en grote Ratelaar en gele boterbloem.

Koekoeksbloem bloeien op de vlietlandjes.

bijzonder contrast, Salix alba ‘Britzensis’

De gruto als beschermde weide vogel vindt zijn plek in

Door meer gradienten en schoner water kan de de

De ringslang vraagt naast sloten en gradienten ook

de open Commandeurspolder

kamsalamnder ook in Midden Delfland goed leven.

broedhopen en takken rillen.
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Onder het fruit is het prima vertoeven.

Hoogstamfruit omzoomd door een gemengde haag

Vergeten fruit uit Zuid Holland, de Malus domestica ‘
‘Glorie van Holland’

Loopplank tussen de vlietlandjes maken wellicht duikers

Natuurlijke vlietlandjes bieden ruimte aan natuur en

Gerief (gebruik) bosje, wilgen en essen werden gebruikt

overbodig

mens

voor mandenvlechten en oeververdediging.

Wilgenlaantje van de schietwilg, Salix alba

Een geriefbosje (hakhout) van essen

Een prachtige laan van essen, Fraxinus exelsior
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Het Inrichtingsplan en beeldkwaliteit
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Om samenhang en rust in de architectuur
en buitenruimte te creëren is gekozen voor
een eenvoudig beeldkwaliteitsplan en een
inrichtingsplan met een beperkt palet aan
materialen.
Rond de Meent staan voorname gevarieerde
huizen aaneengesloten gebouwd. Buiten de
Meent aan de woonstraten liggen ruime kavels
die erven en eilanden genoemd worden. Om de
samenhang van bouwen in de Maaslandse Dam te
waarborgen en een eenduidige uitstraling na te
streven, is er voor gekozen om het gevelmateriaal
als randvoorwaarde voor het bouwen te bepalen.
Voor het gevelmateriaal en kleur is naar de
traditionele architectuur in de omgeving gekeken.
Hier komt overwegend zandkleurig gemêleerd
metselwerk voor in combinatie met oranje
gebakken (keramische) dakpannen. Rieten kappen
komen ook voor. De boerderij die midden in de
Maaslandse Dam staat, is een goed voorbeeld.
Deze boerderij wordt hoogwaardig gerestaureerd
en er komt op het erf weer een originele kniekas
te staan. De materialen van deze boerderij en van
velen in de omgeving zijn uitgangspunt voor de
nieuwbouw in dit buurtschap:
Gevel: gemetseld met een hoogwaardige
gemêleerd zandkleurige metselsteen.
Dak: traditionele oranje keramische dakpan
(terracotta) of een rieten kap.
Bij de bouwaanvraag dient een proefpaneel met
de toe te passen metselsteen ter toetsing te
worden ingediend.

De inrichting van de openbare ruimte wordt
hoogwaardig met een landelijke uitstraling. Het
gebied kent vele sloten met natuurlijk oevers.
Deze zijn nodig voor de waterhuishouding maar
geven ook ruimte voor speelaanleiding. De
eilanden krijgen rondom een rietkraag en de
onbebouwde eilanden worden als natuurlijke
speelplekken ingericht of een als fruit boomgaard
gebruikt door de buurt.
Alle watergangen moeten onderhouden kunnen
worden. De doorstroming van het water moet
gegarandeerd worden Het Hoogheemraadschap
hecht vooral belang aan een deugdelijk onderhoud
van de watergangen langs de percelen in het
westelijke en noordelijk deel van het plangebied.
De eigenaren van de kavels die aan water
zijn gelegen, worden verplicht het talud, de
damwand of beschoeiing en het bij zijn bouwkavel
behorende water te onderhouden en in stand te
houden. De voorwaarden worden te zijner tijd in
de legger en de keur* vastgelegd.
* De keur is een verordening met de regels die
een waterschap hanteert bij de bescherming van
watergangen en bijbehorende kunstwerken. In
de bijbehorende legger (kaart) staan de beheerde
objecten ingetekend.

Schets van de Meent

Beeldkwaliteitregels in tekening uitgedrukt,
bron BKP Maaslandse Dam

Beeldkwaliteitregels in tekening uitgedrukt,
< Inrichtingsplan Maaslandse Dam

bron BKP Maaslandse Dam
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2 typen betonklinkers, Keranova rossa en de Keranova
antra. leverancier Struyk Verwo, Vlaardingen

Betonnen inrit/opsluitband rondom de meent

Lommerijke centrale plek als voorbeeld voor de Meent
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Ritter grasplaten als rabatstrook langs de straat

Indal industria straatarmaturen met led verlichting.
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Een rijloper van rittergrasplaten

Parkeren op gras, de grasmat is verstevigd met
rittergrasplaten.

Parkeren op gras, de grasmat is verstevigd met ritter
grasplaten.
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Hogedruk gasleiding Westlandinfra.
Deze gasleiding is ingepast in het plan.
--De K&L in het gebied komen onder de
BSS-bestrating van de ontsluitingsweg.
--De HD-gas moet op minimaal 0,5 meter
naast de kant van de weg/buitenste kabel
of leiding en verder m.i. niet in particulier
terrein.
--Kruisingen wegen etc. met HD gas: geen
zettingen in leiding.
--Grote bomen staan minimaal 3,50m uit het
hart van de leiding.

Bron: Advies- en ingenieursbureau
Oranjewoud, D. (Dammis) Visser
Infrastructuur West
T 010- 235 1816
E dammis.visser@oranjewoud.nl
I www.oranjewoud.nl
			

< Bestaande hogedruk gasleiding in de Maaslandse Dam
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