
Woonplaatsenbesluit Uithoorn en De Kwakel 
 
Vastgesteld in de raadsvergadering van ……………………………… 
 
 
 
Beschrijving grens woonplaatsenbesluit 
 
Voor het woonplaatsenbesluit zijn drie grenzen geografisch bepaald: 
 

• De gemeentegrens van Uithoorn 
• De grens van woonplaats Uithoorn 
• De grens van woonplaats De Kwakel 

 
De totale omvang van woonplaats Uithoorn is:      6466991.69 m2 
De totale omvang van woonplaats De Kwakel is:   12976516.37 m2 
Bij elkaar opgeteld:       19443508.06 m2 
 
De totale omvang van de gemeente Uithoorn is:    19443508.06 m2 
 
De oppervlaktes kloppen derhalve. 
 
Bij het besluit behorende tekeningen 
Bij het besluit horen 4 situatietekeningen: 
 

- Tekening L-636-0: Overzichtstekening Woonplaatsenbesluit en overzicht deelbladen 
- Tekening L-636-1: Deelblad 1 Woonplaatsenbesluit (noordelijk deel) 
- Tekening L-636-2: Deelblad 2 Woonplaatsenbesluit (middelste deel) 
- Tekening L-636-3: Deelblad 3 Woonplaatsenbesluit (zuidelijk deel) 

 
Beschrijving gemeentegrens Uithoorn 
De gemeentegrens van Uithoorn is één op één overgenomen van de huidige kadastrale gemeentegrens, 
zoals vastgesteld is door het Kadaster. 
 
Beschrijving woonplaatsgrens Uithoorn (niet gezamenlijke deel met De Kwakel) 
Dit gedeelte van deze grens bestaat volledig uit de huidige kadastrale gemeentegrens. Dit deel begint 
noordelijk bij de kruising van de Randweg en Legmeerdijk, bij de scheiding tussen de kadastrale percelen A 
1131 en A 1171, en loopt met de klok mee (Oostwaarts) tot aan de scheiding van de percelen C 3916 en C 
3971, nét zuidwestelijk van het gebouw aan de Amsteldijk-Zuid nummer 253. 
 
Beschrijving woonplaatsgrens De Kwakel (niet gezamenlijk deel met Uithoorn) 
Dit gedeelte van de grens bestaat eveneens volledig uit de huidige kadastrale gemeentegrens, en beschrijft 
het gedeelte dat Westwaarts loopt, vanaf dezelfde bovengenoemde punten. 
 
Beschrijving gezamenlijke grens Uithoorn & De Kwakel 
Deze grens, van noord naar zuid beschreven, begint bij het boven genoemde punt bij de kruising van de 
Randweg en de Legmeerdijk. 
De grens loopt daar als volgt: 
 

• het braakliggend gedeelte boven het VBA-terrein valt bij De Kwakel; 
• het volledige weggedeelte van de Randweg hoort bij Uithoorn; 
• vanaf daar dusdanig dat alle adressen aan de Poelweg, inclusief bijbehorende kadastrale percelen, 

bij De Kwakel behoren; 
• dusdanig dat alle bestaande adressen van de Randweg (t/m nummer 155, inclusief het Eneco 

station), inclusief bijbehorende kadastrale percelen, bij Uithoorn behoren; 
• vanaf daar dusdanig dat alle bestaande adressen aan de Noorddammerweg (even tot en met 68, 

oneven tot en met 49) , inclusief bijbehorende Kadastrale percelen, bij De Kwakel behoren; 
• de Noorddammerweg schuin oversteekt (niet via een bestaande Kadastrale grens), vanaf de 

scheiding tussen de percelen D 5464 en D5662, tot een bestaand knikpunt in de grens tussen de 
percelen D 6061 en D 3044; 

• vanaf daar richting Provinciale weg lopend dusdanig dat de volledige nieuwbouw van Legmeer-
West en Plan Buitenhof bij Uithoorn behoort; 

• de Provinciale weg doorsnijdend, dusdanig dat het oostelijke deel bij Uithoorn behoort en het 
westelijk deel bij De Kwakel, 



• vanaf daar Oostwaarts dusdanig dat alle bestaande adressen aan de Provinciale weg nabij nummer 
44 volledig bij De Kwakel behoren; 

• dusdanig dat alle huidige adressen aan de Vuurlijn bij De Kwakel behoren; 
• dusdanig dat de volledige nieuwbouw van het te bouwen gezondheidscentrum en van plan 

Krayenhoff bij Uithoorn behoren; 
• aan het einde van de Vuurlijn de weg overstekend, 
• vanaf daar schuin het water overstekend (niet via een bestaande Kadastrale grens), vanaf de 

scheiding tussen de percelen B 8603 en B 4694 naar de scheiding tussen de percelen C3796 en C 
3798; 

• vanaf daar teruglopen Westwaarts langs de waterkant; 
• vanaf daar Zuidwaarts richting de Boterdijk, en: 
• vanaf daar Oostwaarts, dusdanig dat alle even adressen tot en met nummer 56 aan de Boterdijk, 

inclusief bijbehorende Kadastrale percelen, bij Uithoorn behoren; 
• dusdanig dat het weggedeelte zelf, tot aan Boterdijk 27, bij De Kwakel behoort, 
• nabij Boterdijk 27 de weg overstekend; 
• vanaf daar Westwaarts loopt, dusdanig dat alle oneven adressen vanaf én inclusief nummer 27, 

inclusief bijbehorende kadastrale percelen, bij De Kwakel behoren; 
• tussen Boterdijk 39b en 41 het bestaande fietspad oversteekt (niet via een bestaande Kadastrale 

grens), vanaf de scheiding tussen de percelen C4022 en C3864 naar een bestaand knikpunt van 
perceel C 3424 

• tussen Boterdijk 55 en 47 het bestaande fietspad oversteekt (niet via een bestaande Kadastrale 
grens), vanaf een bestaand knikpunt van perceel C 3424 naar een bestaand knikpunt van perceel 
C 3449; 

• bij Boterdijk 67 schuin de Polderweg overstekend (niet via een bestaande Kadastrale grens), 
vanaf de scheiding van de percelen C 4034 en C 4036 naar de zuidelijke kant weg van het vervolg 
van de Boterdijk; de bocht van deze weg volgend, afbuigend langs de kant van het voetpad, tot aan 
een bestaand knikpunt van perceel C 2990; 

• vanaf daar weer kadastrale grenzen volgend tot en met Boterdijk 77,  
• vanaf daar (niet via een bestaande Kadastrale grens) vanaf een bestaand knikpunt van perceel C 

3998 (behorende bij Boterdijk 77) het water oversteekt naar een bestaand knikpunt van de waterlijn 
aan de overzijde, vanaf daar de waterlijn Westwaarts volgend, tot aan het verlengde van de grens 
tussen de percelen C1872 en C4139, vanaf daar het water oversteekt naar de scheiding van de 
genoemde percelen; 

• vanaf daar dusdanig dat de volledige wijk Meerwijk Oost en Meerwijk West bij Uithoorn vallen; 
• dusdanig dat het gehele buitengebied bij De Kwakel valt; 
• ten noorden van Gooimeer 2 schuin het water overstekend (niet via een bestaande kadastrale 

grens), vanaf de scheiding van C 3821 en C 4259 naar de scheiding tussen de percelen C 3809 en 
C 4162; 

• vanaf daar Zuidwaarts, dusdanig dat alle adressen in de G-buurt (buurt in Meerwijk Oost, waarvan 
de straatnamen beginnen met een G) bij Uithoorn behoren; 

• dusdanig dat het fort aan de Grevelingen, inclusief bijbehorende Kadastrale percelen, bij Uithoorn 
behoort, bij de Amsteldijk-Zuid uitkomend, dusdanig dat Amstedijk-Zuid 253 volledig bij Uithoorn 
behoort; 

• tot aan de scheiding van de percelen C 3916 en C 3971, nét zuidwestelijk van het gebouw aan de 
Amsteldijk-Zuid nummer 253, aansluitend op de bestaande gemeentegrens, genoemd bij de 
beschrijving van de woonplaatsgrens Uithoorn. 

 
 


