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12 Juni 2020

Dit document bevat de tekst en afbeeldingen van de online Story Map
“Toekomstbeeld Atlantische Buurt”

Het bevat daarmee alle inhoud van de online Story Map exclusief de interactieve 
kaartbeelden die onderdelen van de data- en stedenbouwkundige analyse tonen.

De Story Map is hier te vinden:
data.overmorgen.nl/atlantischebuurt
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Welkom

De Atlantische buurt is de buurt tussen de Kennedylaan, Dr. Ariënslaan, Europalaan en 
Thorbeckelaan. Inwoners van de Atlantische buurt hebben bij de gemeenteraad een eerste 
opzet van een gebiedsvisie voor deze buurt ingediend. De gemeente Stichtse Vecht heeft deze 
gebiedsvisie samen met de bewoners en woningcorporatie Portaal verder uitgewerkt. Over 
Morgen, een onafhankelijk ruimtelijk adviesbureau, heeft dit proces begeleid. Over Morgen 
heeft een begeleidingsgroep ingesteld met een afvaardiging vanuit de drie partijen, om zo een 
gelijkwaardige samenwerking tussen de betrokken partijen te borgen. De begeleidingsgroep 
gaf mede sturing aan het gebiedsvisieproces.

We schetsen hier een toekomstbeeld voor de lange termijn. We vertellen ons verhaal in de 
'Story Map' die je hier voor je ziet. Het is daarmee een interactief beeldend verhaal waar je op 
je eigen tempo doorheen kunt lezen. We hebben het verhaal in vijf hoofdstukken verdeeld. 
Deze zie je bovenaan de pagina. Veel van het kaartmateriaal wat we gebruiken is interactief. 
Gebruik de onderstaande knoppen om de kaarten zelfstandig te verkennen.

Toekomstbeeld
voor de Atlantische Buurt
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Toekomstbeeld

Er zijn drie hoofdopgaven voor de Atlantische buurt. Het gaat om de verbetering van de 
verblijfskwaliteit in de buurt, het verbeteren van de verkeerssituatie en het verbeteren van 
het vastgoed. In dit toekomstbeeld zijn een aantal ontwikkelingen uitgewerkt die bijdragen 
aan de ontwikkeling van de Atlantische buurt als geheel. We hebben het dan over:

Verblijfskwaliteit

• Het verbeteren van de kwaliteit en onderhoud van het groen
• Het verbeteren van de kwaliteit van de speelvoorzieningen
• Een upgrade van de openbare ruimte
• Het verminderen van overlast (denk aan hangjongeren en sociale controle)

Verkeerssituatie

• De verkeersveiligheid
• De parkeerdruk 

Verbeteren vastgoed

• De bouwkundige staat van de gebouwen
• Het verduurzamen van de woningen
• Differentiatie in de woningtypen en -segmenten

Deze opgaven volgen uit de gesprekken met bewoners en diverse partijen, een 
bewonersenquête, data-analyse en stedenbouwkundige analyse. Onder het tabblad ‘Analyse’ 
staat hierover meer informatie.

Het toekomstbeeld geeft een integraal antwoord op de drie opgaven. De basis van het 
toekomstbeeld wordt gevormd door een centrale groene drager, die van oost naar west 
door de Atlantische buurt loopt. Deze drager bestaat uit een groene as en speellint met 
daartussen typische bebouwingstypen. Portaal bezit er de beneden-bovenwoningen en de 
‘drie grijze flats’ sluiten op de as aan. In deze centrale drager heeft de gemeente grondbezit: 
de Kuyperstraat- en Wereldkidzlocatie. Voor de Kuyperstaatlocatie is de planontwikkeling al 
in gang gezet; Portaal gaat er 26 sociale huurappartementen realiseren. Het toekomstbeeld 
is een mogelijk eindbeeld. Niet alles hoeft (tegelijk) gerealiseerd te worden. Het is in ieder 
geval duidelijk dat er aan de kwaliteit van de woningen gewerkt moet worden. Als we die 
kwaliteit goed verbeteren knapt de hele buurt daarvan op. De ingrepen in de openbare 
ruimte worden afgestemd op de woningbouwontwikkelingen, waarbij het uitgangspunt is 
dat de woningbouw gerealiseerd moet zijn voordat de openbare ruimte wordt vernieuwd.
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Verbeteren verblijfskwaliteit

Midden door de Atlantische buurt loopt een strook met veel groen, speelplekken, doorsteekjes, 
een schoolgebouw en nog veel meer. Deze ‘groene as’ biedt kansen voor ontwikkeling en 
is de ruimtelijke drager van het toekomstbeeld. In deze strook worden de speelplekken 
verbeterd en wordt hoogwaardige beplanting toegevoegd of juist uitgedund als dit beter is 
voor de veiligheid. Door speeltoestellen te vervangen en een speelplek toe te voegen, komt 
er een logische lijn met groen en speelplekken door de buurt, als een soort ‘speellint’. Een 
aandachtspunt is overlast door hondenpoep. Betere handhaving in combinatie met het 
duidelijk aanwijzen van hondentoiletten kan een oplossing zijn. Door de voorkanten van 
gebouwen te oriënteren op de speelplekken, verbetert de veiligheid van de speelplekken. 
De verlichting bij speelplekken en langs wandelroutes moet goed zijn. Met een nieuwe 
voetgangers brug (tussen de Thorbeckestraat en Albardastraat) wordt de buurt beter 
verbonden met het oostelijk deel van de Staatsliedenbuurt en worden de Kuyperstraat en de 
Lohmanstraat met elkaar verbonden. Er ontstaat een hoogwaardig verblijfsgebied door dit 
speellint in de buurt te ontwikkelen en een duidelijke en veilige looproute te creëren als een 
‘ommetje’ door de buurt.
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Verbinden met de omgeving

De buurt is omringd door water en de Plesmanlaan. Vanuit de Atlantische buurt zelf worden 
goede voetgangersverbindingen gemaakt naar de Nolenstraat en de Lohmanstraat. Door een 
loopbrug aan te leggen over het water, wordt de Atlantische buurt beter verbonden met de 
rest van de buurt aan de Lohmanstraat. Het water langs de Thorbeckelaan en Dr. Ariënslaan 
vormt zichtlijnen op het groene buitengebied bij de Wilgenplas. Deze zichtlijnen dragen bij 
aan de groenbeleving in de Atlantische buurt en omliggende buurten. Het is om die reden 
wenselijk als deze zichtlijnen in stand worden gehouden.
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Verbeteren openbare ruimte en verkeerssituatie

Bij groot onderhoud kan het straatprofiel worden verbeterd. Op sommige plekken kunnen 
de straten smaller en is er ruimte om planten en bomen of parkeerplaatsen toe te voegen. 
Op andere plekken is het voldoende om de stenen goed te leggen en maatregelen te nemen 
om het hemelwater af te kunnen voeren. Deze uitwerkingen kunnen bij regulier onderhoud 
worden meegenomen.

Met betrekking tot verkeersveiligheid is met name het omlaag brengen van de snelheid op 
de vier omliggende straten (Kennedylaan, Thorbeckelaan, Europalaan en Dr. Ariënslaan) 
belangrijk. De situatie bij de Kennedylaan is urgent. Mensen gebruiken de Kennedylaan om 
de Plesmanlaan te ontwijken wanneer daar een bus stopt of er file ontstaat door afslaand 
verkeer naar het winkelcentrum. Er zijn verschillende oplossingen denkbaar: het aanleggen 
van een verkeersdrempels op de kruising van de Kennedylaan met de Schaepmanstraat 
zal de snelheid verminderen, maar er kan ook gedacht worden aan een knip waardoor 
de Kennedylaan geen doorgaande route meer is of éénrichtingsverkeer op alle vier de 
omliggende straten. Ook op de Thorbeckelaan zijn verkeersremmende maatregelen nodig. 
Realisatie van de voetgangersdoorsteek bij de nieuwe brug kan alleen als dat gepaard gaat 
met verkeersremmende maatregelen op de Thorbeckelaan en Albardastraat. In de verdere 
planuitwerking dient een verkeerskundig bureau te onderzoeken welke maatregelen het 
beste werken.
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Verbeteren kwaliteit woningen

Om de Atlantische buurt toekomstbestendig te maken, is het nodig om de bouwkundige 
kwaliteit en duurzaamheid van de woningen te verbeteren. Voor sommige gebouwen gaat 
het om een grondige verbetering en voor andere woningen voldoet het verduurzamen van 
de woningen.

Voor de beneden-bovenwoningen van Portaal wordt een onderzoek naar de bouwkundige 
staat van de complexen opgestart, zodat duidelijk wordt wat voor maatregelen er aan deze 
woningen nodig zijn.

Zowel de rijwoningen van Portaal als de woningen in particulier eigendom dienen 
verduurzaamd te worden. Denk hierbij aan relatief eenvoudige maatregelen als isolatie, 
vervangen kozijnen en plaatsen HR++ glas, zonnepanelen op dak. Stichting Duurzame Vecht 
organiseert bespaar & inkoopacties en helpt bij de informatievoorziening om particuliere 
woningeigenaren en huurders te ondersteunen bij hun verduurzamingsopgave. Hun 
expertise kan ook voor de Atlantische buurt worden ingeschakeld.
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Inpassen nieuwe bebouwing

Tussen de groene as en het speellint is er ruimte voor woningbouwontwikkeling: De 
Kuyperstraatlocatie, De Wereldkidzlocati, De drie grijze flats.

Op de Kuyperstraatlocatie zijn er plannen voor de realisatie van een appartementencomplex 
met 26 sociale huurwoningen. Bij herontwikkeling kunnen de drie grijze flats ruimte bieden 
voor de inpassing van nieuwe woningen. De Wereldkidzlocatie kan mogelijk op termijn 
ook beschikbaar komen voor woningbouw. Bij de ontwikkeling van nieuwe woningen in de 
centrale groene drager gelden de volgende uitgangspunten:

• Indien de Wereldkidzlocatie beschikbaar komt voor woningbouwontwikkeling, dan dient 
aangesloten te worden op de gemeentelijke woonvisie, wat betekent dat er een gemixt 
programma wordt gerealiseerd (niet alleen sociale huurwoningen).Het architectuurbeeld 
van de nieuwe bebouwing wordt passend in de rest van de buurt (door o.a. bouwhoogtes, 
rooilijnen, architectuur).

• Minder ‘blinde muren’ in de bebouwing, zodat er ‘ogen op de openbare ruimte en 
speelplaatsen’ komen. Zo verdwijnen de plekken waar hangjongeren voor overlast zorgen.

• Natuurinclusief bouwen met het oog op de gierzwaluw.
• Parkeerplaatsen ten behoeve van de nieuwbouw wordt ingepast in de centrale groene 

drager.

De Kuyperstraatlocatie

De Wereldkidzlocatie

De drie grijze flats

Bekijk de volgende interactie kaarten op data.overmorgen.nl/atlantischebuurt
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Ontwikkelstrategie

Door de opgaven van Portaal als één ontwikkeling te beschouwen en niet te kiezen voor een 
blok-voor-blok aanpak, ontstaat er ‘schuifruimte’ in het plan. Dat wil zeggen: huurders uit 
een te verbouwen complex, kunnen tijdelijk verhuizen naar een reeds nieuw gerealiseerd 
complex in hun eigen buurt, totdat hun complex is vernieuwd. Het is erg prettig dat huurders 
dan niet naar een andere onbekende wijk hoeven te verhuizen. Om deze schuifruimte goed 
te benutten, moet in het vervolgproces een concrete fasering worden uitgedacht. 

De ingrepen in de openbare ruimte worden afgestemd op de woningbouwontwikkelingen, 
waarbij het uitgangspunt is dat de woningbouw gerealiseerd moet zijn voordat de openbare 
ruimte wordt vernieuwd. Met de opbrengsten uit de toe te voegen woningen kunnen de 
investeringen in de openbare ruimte (deels) worden gefinancierd. 
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De gemeente Stichtse Vecht heeft met een wachttijd van 12 jaar de langste wachttijd voor 
sociale huurwoningen in de regio. Zelfs langer dan de gemeente Utrecht! Op de braakliggende 
locatie aan de Kuyperstraat gaan daarom 26 sociale huurwoningen gebouwd worden. De 
gemeenteraad heeft dat besloten en Portaal is bezig de plannen uit te werken. De ontwikkeling 
op de Kuyperstraatlocatie is het vliegwiel voor de herontwikkeling van de gehele Atlantische 
buurt. Als deze locatie is gerealiseerd ontstaat er ‘schuifruimte’ voor de aanpak van de andere 
complexen van Portaal.

Aandachtspunten ontwerp

Tijdens de bewonersavond in december 2019 konden bewoners aan de hand van een 
maquette meeontwerpen aan het complex dat op de Kuyperstraat moet verschijnen. Deze 
werksessie heeft goede input opgeleverd voor de verdere planontwikkeling. Het complex 
moet bijvoorbeeld zo goed mogelijk aansluiten op de bouwhoogtes van de omliggende 
bebouwing en een ‘menselijke maat’ is belangrijk: het gebouw moet niet te groots en massaal 
aanvoelen. 

De Kuyperstraatlocatie

Mee-ontwerpen tijdens de bewonersavond (december 2019)
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Planning en inspraak

De verwachting is dat eind van het jaar duidelijk wordt hoe het definitieve ontwerp voor 
de Kuyperstraat er uit komt te zien. Dan kan de bestemmingsplanprocedure worden 
opgestart. Een ieder heeft in deze procedure de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen 
(verwachting halverwege 2021) en bij vaststelling van het bestemmingsplan in beroep te 
gaan. Afhankelijk van het verloop van deze procedure kan de daadwerkelijke bouw van het 
appartementencomplex op de Kuyperstraatlocatie eind 2021 starten en eind 2022 worden 
afgerond. 

Architectuur

Bij de ontwikkeling van de plannen wordt rekening gehouden met de input die is verkregen 
tijdens de bewonersavond in december 2019. Bezoekers hebben die avond aangegeven naar 
welke sfeer en architectuur hun voorkeur uit gaat. Daarbij werd het middelste complex 
overduidelijk het vaakst gekozen, maar ook de andere twee voorbeelden konden op 
stemmen rekenen. Portaal neemt deze voorkeuren mee in de ontwerpopgave. Uiteindelijk 
zal de welstandscommissie van de gemeente akkoord moeten geven op de architectuur en 
beeldkwaliteit. 

De drie meest gekozen architectuur voorbeelden
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De Atlantische Buurt

Het toekomstbeeld is tot stand gekomen na een uitgebreide analyse van de buurt. Met behulp 
van data, bewonersparticipatie, diepte interviews en stedenbouwkundige analyses hebben 
we een goed beeld gekregen van de Atlantische buurt en de opgaves.

De structuur van de wijk

De Atlantische buurt is onderdeel van de Staatsliedenbuurt. Ondanks dat de Atlantische buurt 
geen officiële buurt is, is het wel een duidelijke geografische eenheid door de begrenzing van 
wegen en water en de wijze waarop woningen daaraan zijn gesitueerd (veel achterkanten). 
Het is een woonbuurt uit de jaren ’70; toen zijn de meeste woningen gerealiseerd en in de 
loop der jaren is er weinig aan de buurt veranderd. Zoals we meer zien bij woonbuurten 
uit deze tijd, wordt gemotoriseerd verkeer vooral rond de wijk geleid en doorkruist de 
voetpadenstructuur het hart van de buurt. Deze voetpadenstructuur sluit echter niet overal 
logisch op elkaar aan, waardoor de buurt niet overal even makkelijk is te doorkruisen. 

Analyse

Bouwjaren van de gebouwen

Verschillende gebouwtypen

Oriëntatie van gebouwen

De wegenstructuur

Bekijk de volgende interactie kaarten op data.overmorgen.nl/atlantischebuurt
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Het openbaar groen

Het is niet verwonderlijk dat het vele groen in de wijk niet overal goed beleefd kan worden. 
Data analyses laten zien dat de Atlantische buurt vrij groen is, alleen het openbaar groen 
is niet altijd goed toegankelijk en onderhouden. Door de wijk loopt een groene as die beter 
ontsloten kan worden. Dan ontstaat een prettig ommetje in de wijk en zijn er minder donkere 
verscholen hoekjes die overlast door hangjongeren in de hand werken. 

Er is veel groen...

...maar niet overal goed benut.
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Er zijn een aantal plekken in de wijk waar het 
groen wel van goede kwaliteit is. Deze plekken 
zijn in de digitale bewonersenquête ook veel 
aangewezen als ‘mooiste plek’ van de buurt 
(zie de onderstaande kaart). Deze plekken 
moeten deel uit gaan maken van het groene 
ommetje door de wijk. Als de speelplekken 
worden vernieuwd, kunnen dat ook weer 
belangrijke ontmoetingsplekken in het groen 
worden.

Er zijn veel achterkanten...

...ook bij speelplaatsen.

De mooiste plekken volgens de bewonersenquête
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De kruispunten zijn onoverzichtelijk en hebben geen drempels

De vier omliggende straten van de Atlantische buurt (Kennedylaan, Thorbeckelaan, 
Europalaan en Dr. Ariënslaan) zijn relatief breed en werken hard rijden in de hand. Met 
name bij de Kennedylaan is dat een urgent probleem. De Kennedylaan wordt namelijk als 
sluiproute gebruikt als er opstoppingen op de Plesmanlaan zijn. De Kennedylaan is bij de 
kruispunten ook onoverzichtelijk, vanwege de dubbel kruisingen. Extra verkeer remmende 
maatregelen op de Kennedylaan zijn noodzakelijk en ook bij de andere drie straten gewenst.

Bij de overige straten in de Atlantische buurt is een upgrade van de openbare ruimte wenselijk, 
maar minder urgent. Dat kan bij groot onderhoud worden meegenomen. Belangrijk daarbij 
is om rekening te houden met klimaatadaptatie. Dat is nog geen probleem in de Atlantische 
buurt, maar met de toename van piekbuien in de toekomst kan dat wel een probleem 
worden. Het gebruik van waterdoorlatende bestrating en meer vergroening waar kan is aan 
te bevelen.

Openbare ruimte, klimaatadaptatie en verkeersveiligheid

Mogelijke wateroverlast bij intense neerslag
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Woningen en duurzaamheid

In de Atlantische buurt is ruim de helft van de woningen sociale huur. De buurt maakt deel uit 
van een veel groter cluster aan sociale huurwoningen aan de noordkant van Maarssen. Het is 
wenselijk om bij de herontwikkeling van de Atlantische buurt ook andere woningsegmenten 
toe te voegen. Want de Leefbaarometer (waarmee de mate van leefbaarheid van een buurt 
wordt bepaald) laat voor de Atlantische buurt een lagere score zien dan bij de omliggende 
buurten waar minder of geen sociale huurwoningen zijn. Dat komt omdat de mate van 
leefbaarheid in een buurt lager wordt als woningen relatief klein zijn en een laag energielabel 
hebben, en dat is vaak het geval bij sociale huurwoningen.

Hierbij moet wel de nuance worden geplaatst dat de Atlantische buurt als geheel goed 
scoort op leefbaarheid: er zijn veel voorziening in de buurt, het is relatief veilig en ook de 
demografische kenmerken van de bewoners zijn beter dan gemiddeld in Nederland.

Veel respondenten op de digitale enquête willen in een duurzamere woning wonen. Vooral de 
drie grijze flats zijn aan vernieuwing toe. Om de woning te verduurzamen geven de meeste 
respondenten aan dat zij geholpen zijn met subsidie of de garantie dat de vaste lasten niet 
stijgen.

De Leefbarometer (2018) De eigendomssituatie

De energielabels Het gemiddeld woonoppervlak

Bekijk de volgende interactie kaarten op data.overmorgen.nl/atlantischebuurt
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Natuurinclusiviteit

De renovatie en realisatie van nieuwe woningen brengt een goede kans met zich mee om 
flora en fauna een betere plek in de buurt te geven. In de Atlantische buurt zijn met name 
goede mogelijkheden voor ondersteuning van het broedbestand van de gierzwaluw door 
geschikte ingemetselde neststenen in kopgevels te plaatsen van nieuwe en te renoveren 
woningen. Neststenen zijn zeer duurzaam en vergen geen onderhoud. In totaal zijn er 28 
geschikte kopgevels op koele noordoostgevels beschikbaar (geen hinder door bomen, ramen 
of slecht bereikbaar).

De gierzwaluw is een (semi)koloniebroedvogel. Kunstnesten kunnen dus het beste in flinke 
aantallen dicht bij elkaar in eenzelfde gevel geplaatst worden. Kunstnesten worden het snelst 
gevonden als ze dichtbij locaties komen waar nesten verloren gaan (pas dan gaan ze naar 
een alternatieve plek zoeken) en dichtbij locaties waar al gebroed wordt. Dat in aanmerking 
nemend kunnen de volgende voorkeurlocaties genoemd worden:

1. Vier kopgevels van Kuyperstraat nrs. 9, 19, 29 en 39, nabij de broedplaatsen op Kuyperstraat 
11, 21 en 29.

2. Laagbouw Troelstrastraat nrs. 9, 11 en 21, i.v.m. nabijheid van nesten aan Kennedylaan 
4, 7 en 9.

3. Kopgevels van laagbouw Europalaan nrs. 66, 76 en 86 en Thorbeckelaan 25. En de kopgevel 
van de flat (woning nr. 106 ?), een en ander i.v.m. nabijheid van zeker vier nesten aan de 
Schokkingstraat.

4. In de NO-gevel van de nieuwbouw aan de Kuyperstraat (ontwerp en mogelijkheden nog 
onbekend).
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Inwoners van de Atlantische buurt hebben bij de gemeenteraad een eerste opzet van een 
gebiedsvisie voor deze buurt ingediend. Deze bewonersinitiatiefgroep wil aan de slag met de 
openbare ruimte, duurzaamheid, de bebouwing en leefbaarheid in de buurt. De gemeente 
Stichtse Vecht heeft deze eerste opzet samen met hen en Portaal verder uitgewerkt in een 
participatief proces dat hieronder schematisch is weergegeven.

Proces

Schematische weergave van participatief gebiedsvisieproces

Begeleidingsgroep
Over Morgen, een onafhankelijk ruimtelijk adviesbureau, heeft dit proces begeleid. Over 
Morgen heeft een begeleidingsgroep ingesteld met een afvaardiging vanuit de drie partijen, 
om zo een gelijkwaardige samenwerking tussen de betrokken partijen te borgen. De 
begeleidingsgroep gaf mede sturing aan het gebiedsvisieproces. 
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Spreekuur
Van november 2019 t/m februari 2020 konden buurtbewoners elke donderdagochtend bij 
Wereldkidz binnenlopen voor vragen en suggesties voor de gebiedsvisie. Over Morgen ging 
in gesprek met de geïnteresseerden. 

Digitale enquête
Naast diepte-interviews en een rondleiding door de wijk, is er een online enquête verspreid 
onder alle inwoners van de Atlantische buurt om een algemeen beeld te vormen van de wijk. 
De enquête kon van 7 november t/m 7 december 2019 ingevuld worden. Er zijn 75 enquêtes 
ingediend. Dat is circa 14% van de huishoudens.

Verdiepende gesprekken
Er is door Over Morgen met diverse partijen gesproken om een goed beeld te krijgen van 
de context van de wijk: Gemeente Stichtse Vecht, de wijkcommissie, Welzijn Stichtse Vecht, 
Bewonersinitiatiefgroep Atlantische buurt, de wijkagenten, Portaal, Jeugdpunt Stichtse 
Vecht, Stichting Duurzame Vecht.
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Bewonersbijeenkomsten

Gedurende de zes maanden waarin de gebiedsvisie tot stand is gekomen, zijn er twee bredere 
participatiemomenten georganiseerd om buurtbewoners bij te praten over de stand van 
zaken en hun mening te horen:

In december 2019 stond de inloopavond in het teken van de resultaten uit de digitale enquête, 
verdiepende gesprekken en data analyses, waarmee de opgaven voor de Atlantische Buurt 
duidelijk werden. Ook kon men zelf bouwen aan de Kuyperstraat en aangeven naar welk type 
architectuur de voorkeur uitgaat. Naar schatting hebben circa 40 personen de bijeenkomst 
bezocht.

In april 2020 is de gebiedsvisie met de buurt gedeeld. Vanwege de Corona-crisis was het niet 
mogelijk dit tijdens een bewonersbijeenkomst te doen. In plaats daarvan is een link naar deze 
Story Map in een bewonersbrief huis-aan-huis met de buurt gedeeld. Via een enquêtetool 
in de Story Map is gedurende twee weken feedback op de gebiedsvisie verzameld. Bijna 
30 buurtbewoners hebben hiervan gebruik gemaakt en per mail zijn ook enkele reacties 
ontvangen (download de uitgebreide rapportage). Ook hadden mensen de mogelijkheid om 
telefonisch meer uitleg te vragen. Aan de hand van alle feedback is de gebiedsvisie definitief 
gemaakt.
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Dit toekomstbeeld schetst de ambities voor de Atlantische buurt. Het geeft uitgangspunten 
voor de concretisering van de plannen. Deze zijn namelijk nog te abstract om direct uit te 
voeren. Er moeten nog een hele hoop zaken worden uitgezocht door zowel de gemeente als 
Portaal.

Op basis van dit toekomstbeeld dient een concreet stedenbouwkundig plan te worden 
gemaakt, waarvoor een aantal onderzoeken nodig zijn zoals een verkeersonderzoek en 
parkeertellingen. Hierin moet duidelijk worden hoe de te renoveren- en nieuwe bebouwing 
in de centrale groene as er precies uit komt te zien en op welke manier de openbare ruimte 
eromheen wordt ingericht en verkeersveiliger wordt gemaakt. De gemeente Stichtse 
Vecht en Portaal moeten hierbij gezamenlijk optrekken. Een blijvend partnerschap met de 
bewonersinitiatiefgroep is ook erg wenselijk, want ook in de vervolgfase dienen de bewoners 
betrokken blijven. Juist wanneer plannen concreter worden, zullen meer mensen erover 
mee willen denken.

Daarna kan er een bestemmingsplan worden opgesteld voor het hele plangebied (het 
bestemmingsplan voor de Kuyperstraat wordt al eerder gemaakt). Al met al kan de 
ontwikkeling van het hele plangebied zo twintig jaar tijd in beslag nemen. De ontwikkeling 
zal stap voor stap worden uitgevoerd. De onderstaande planning geeft een beeld bij alle 
voorbereidingen die getroffen moeten worden en de mogelijke doorlooptijden daarvan. 

Hoe nu verder?


