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GEO-hotspot 
Vecht en Plassen 
 

Angstel e.o. 

Hotspots Angstel (Loenersloot – Baambrugge - oude kern Abcoude), Kasteel 
Loenersloot, Fort Abcoude. 

Korte omschrijving De vroegere Vechtstroom Angstel tussen Breukelen en Abcoude met 
verbinding naar Driemond/Weesp (Vecht) vormt een noord-zuid liggende as 
tussen De Venen en het Vechtplassengebied. 
Langs de sterk meanderende, gereguleerde rivier liggen monumentale 
dorpsgezichten, enkele landgoederen, een fort, oude meanders, waardevolle 
water- en oevervegetaties, oeverlanden, moerassen en schraallanden. 

 

LANDSCHAPSTYPE ZAND landschap VEEN 
landschap 

RIVIER 
landschap 

ZEEKLEI 
landschap 

 

WAARDEN: X = nog niet verder ingevuld; wel informatie beschikbaar 

Geo vormingsperiode  

geologisch X zie Vecht e.o. 

geomorfologisch X Zie Vecht e.o. In het oosten van de polder Baambrugge ligt de kruin van een 
rivierduin boven het veen en de jongere afzettingen. 

hydrologisch X Zie Vecht e.o. De Aa-Angstel rivier is onderdeel van het Vecht-Angstel 
stroomstelsel van de Rijn bij Utrecht. De rivier stond tot ca. 250 jaar BC via 
enkele aftakkingen in verbinding met de Amstel en daarmee met het Oer-IJ 
dat bij Castricum in de Noordzee uitmondde. Na 250 BC waterde het Oer-IJ af 
naar het Flevomeer. Na de afdamming in 1122 van de aanvoerrivier de 
Kromme Rijn was het ook gemakkelijker rond 1275 de Amstel bij het IJ af te 
dammen. Daardoor werd de Amstel een volledig gereguleerde (veen)rivier. 
Datzelfde gold voor de Aa-Angstel die via Het Gein bij Driemond en Weesp 
een verbinding heeft met de Utrechtse Vecht. 

Cultuur Historisch  

cultuur algemeen 
(architectuur, 
landinrichting e.a.) 

X Aan de Angstel en het Gein liggen10 buitenplaatsen. Kasteel Loenersloot 
sinds 1250; kasteelpark sinds 1797. 
Dorpen en landhuizen Loenersloot en Baambrugge en oude kern Abcoude. 

archeologisch X Langs rivier archeologische vondsten waaronder restanten Slot Abcoude uit 
13e eeuw (mogelijk 11e eeuw) in vroegere riviermeander. 

infrastructureel  

militair Fort Abcoude, oudste fort van de Stelling van Amsterdam in vroeger 
inundatiegebied. 

immaterieel  

Natuur  

landschap X Rivierlandschap met (oude) meanders in veenweidegebied. 

ecosysteem X Waardevolle water- en oevervegetaties, oeverlanden, moerassen en 
schraallanden. 

Betekenis  

wetenschappelijk  

educatief X 

recreatief / toeristisch 
zichtbaar/herkenbaar 

Recreatieterreintjes; recreatieve vaarroute over de Angstel; wandel en 
fietspaden langs de Angstel. 

economisch  

Niveau  

internationaal  

nationaal Nationaal van belang. 

regionaal / lokaal Idem regionaal. 

Beheertype  

bescherming 
Monumentaal/eigendom 

De oude meandergebieden met oeverwallen van de Slotpolder en Het 
Hoogland ten zuiden van Abcoude zijn gebieden van aardkundige waarde 
evenals de aansluitende rivierloop Winkel. Idem de Aa ten zuiden van Nieuwer 
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ter Aa. Een deel van het dorp Loenersloot is samen met een stuk landelijk 
gebied van Baambrugge een beschermd dorpsgezicht met tientallen 
Rijksmonumenten. Idem het oude deel van Abcoude en Nieuwer ter Aa.  
Kasteel Loenersloot en bijgebouwen zijn Rijksmonumenten; kasteel 
gerenoveerd 2012; eigendom Stichting Kasteel Loenersloot.  
Fort Abcoude is Rijksmonument en eigendom van Vereniging 
Natuurmonumenten. 

duurzame ontwikkeling Beheer kasteel Loenersloot: Stichting Het Utrechts Landschap. Beheer Fort 
Abcoude: Vereniging Natuurmonumenten. 

bedreiging(en) Verstedelijking en bodemdaling. Het beleid van de provincie en het 
Waterschap is gericht op verhoging van de grondwaterspiegel en verandering 
van het grondgebruik. 

 
Achtergrondinformatie o.m.: X 

• Telluris Gids: De Utrechts Noord-Hollandse Vechtstreek 2018 
 

 


