
Van: Hans Kuijlenburg  
Verzonden: vrijdag 9 november 2018 13:57 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht  
Onderwerp: bezwaren van diverse wijkcommissies t.a.v. ontwerp bestemmingsplan Bisonspoor 2020 
P2 en P3 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Wilt u deze mail doorsturen naar de commissieleden van Fysiek Domein incl. de wethouder 
Fysiek Domein? 
 
 
Beste heer, mevrouw, 
 
Namens de wijkverenigingen De Reizende Man, Stationsweg, Ottermaten, 
Antilopespoor, Bisonspoor, Zebraspoor, Kamelespoor en Zwanenkamp 
willen u wijzen op onze standpunten m.b.t. het concept bestemmingsplan 
van Bisonspoor 2020 P2 en P3. 
 
Wij hadden al de indruk dat dit plan slechts een deelplan was van wat in de 
volksmond al het Manhattan van Stichtse Vecht wordt genoemd.  
Zeer recent bleek namelijk dat er nog een vijfde toren wordt gepland op de 
plek van het kinderdagverblijf / Bestuursacademie naast Duivenkamp.  
 
Voor dit plangebied wordt de intensiteit van het verkeer en ook de druk op 
de parkeervoorzieningen kritiek.  
Wij vinden dit een zorgelijke ontwikkeling waarbij wij ons afvragen of de 
oplossing van de vraag naar woningen in de stad Utrecht moet leiden tot 
dergelijke hoogbouw. 
Effectiever is het om te onderzoeken of transitie van overtollige 
bedrijfsgebouwen naar woningbouw haalbaar is. 
In Maarssenbroek en Utrecht is daar al ervaring mee. 
Gelukkig is er nu bekend gemaakt dat in het plangebied Maarssenbroek 
Planetenbaan 1500 woningen worden gerealiseerd. In samenwerking met 
Utrecht zou een dergelijke transitie op meer plekken mogelijk moeten zijn. 
Hierdoor kan de ( ook de sociale) woningbehoefte snel tot het verleden 
behoren. 
 
In het kader van een gezonde planning m.b.t. de al schaarse ruimte stellen 
wij dat het niet nodig is om de huidige maximale bouwhoogte te verhogen 
tot de voorgestelde megalomane hoogte van 70 a 75 meter. Zeker met de 
genoemde transitie mogelijkheden en geplande bouw naast de A2 (zie ook 
Haarrijn) denken wij dat het economisch belang van de projectontwikkelaar 
niet mag leiden tot een aanzienlijke vervuiling van de horizon met als extra 
gevaar dat deze doortrekt naar vele andere nog te bebouwen 
woongebieden in de hele gemeente Stichtse Vecht.  



 
Hoogbouw verpest het cultuur historisch beeld 
De bouw van twee 70 (75?) meter hoge torens in Bisonspoor en twee hoge 
woontorens bij Antilopespoor en Duivenkamp leidt tot een aanzienlijk 
veranderde horizonbeleving voor vele inwoners van Stichtse Vecht. Van 
heinde en verre wordt Manhattan Maarssen de beeldbepalende skyline.  
 
Zelfs architecten en stedebouwkundigen zoals Sjoerd Soeters zijn 
nadrukkelijk tegenstanders van hoogbouw ( zie artikel in Tubantia 
https://www.tubantia.nl/binnenland/hoogbouw-is-een-achterhaald-en-
ineffectief-idee~a33b400d/ ). Het volledige artikel treft u verderop aan. 
Argumenten tegen hoogbouw zijn: 

1. Hoogbouw is duurder waardoor de mensen met lage en 
middeninkomens deze woningen niet kunnen bewonen.  
2. In de torens is 1 parkeerplek per woning al te krap, terwijl in 
Bisonspoor dit nog niet eens kan worden gerealiseerd. De norm is 
minimaal 1,4 parkeerplek. 
3. Uiteindelijk willen mensen in het midden en hogere 
inkomensegment een huis met een tuintje, zodat de bezettingsgraad 
van de appartementen in de toekomst onzeker is.  
4. Boven 50 meter zijn extra meters nodig voor 
beveiligingsmaatregelen zoals dure brandweerliften en vluchtwegen. 
5. Er is veel meer ruimte nodig om schaduwwerking bij omliggende 
gebouwen tegen te gaan. 
6. Hoogbouw naast een steeds intensievere spoorweg kan tot 
ongewenste trillingen leiden (citaat ProRail)  

 
Geluid 
Door de toename van het railverkeer, wegverkeer en scheepvaartverkeer 
ervaren bewoners regelmatig een ontoelaatbare geluidbelasting. 
 
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft onlangs nieuwe richtlijnen 
gepresenteerd voor omgevingsgeluid. Wegverkeer mag volgens de WHO 
maximaal 53 decibel produceren, treinverkeer 54 decibel en voor 
vliegtuigen en windmolens ligt de grens op 45 decibel. 
 
In de wijk De Reizende Man wordt op diverse plekken nu een 
geluidsbelasting van 61 dB berekend. Dit is te vinden in de bijlage in het 
bestemmingsplan van Bisonspoor 2020. Dat is al 7 dB ( 3 dB meer is een 
verdubbeling! ) meer dan volgens de WHO verantwoord is. 
 
In onze zienswijze staat dat door de bouw van de geplande 70 meter hoge 
woontorens in Bisonspoor de geluidbelasting door weerkaatsing onmogelijk 
slechts 0,1 dB meer kan zijn ( zoals wordt beweerd in het rapport van 
ingenieursbureau Antea.  

https://www.tubantia.nl/binnenland/hoogbouw-is-een-achterhaald-en-ineffectief-idee%7Ea33b400d/
https://www.tubantia.nl/binnenland/hoogbouw-is-een-achterhaald-en-ineffectief-idee%7Ea33b400d/


Op dit moment is het gezien de berekende hoge geluidsbelasting al 
noodzakelijk om geluidbeperkende maatregelen te nemen!  
Graag zouden wij zien dat u hier bij de bespreking in de commissie 
aandacht aan besteedt.  
 
In het rapport van de WHO staat dat te veel lawaai niet alleen kan leiden tot 
ziekte, maar zelfs tot sterfgevallen. 
"Als je alle geluidsbronnen bij elkaar neemt, kun je zeggen dat in Nederland 
honderden mensen per jaar een hartinfarct krijgen door lawaai", zegt Fred 
Woudenberg, hoofd van de afdeling leefomgeving van GGD Amsterdam. 
 
Zonlicht/ schaduwwerking 
In het rapport van Antea is niet vermeld of de gebouwen voor hinderlijk 
zonlicht weerkaatsing kunnen gaan zorgen. Weerkaatsing is vooral 
afhankelijk van de hoogte van de bebouwing en de aard van de bouw. 
Daarnaast is ons inziens niet goed onderzocht of er hinderlijke 
schaduwwerking (kan ook verminderde zonlicht inval zijn!) kan optreden. 
 
Parkeren/ Verkeer 
Door de hoge bouwvolumes ontstaan andere parkeerbehoeften. 
Aanzuigende werking van winkels, treinforenzen etc. vereisen een 
adequate visie op de parkeerfaciliteiten. Naar onze mening dient de 
gemeente zich te houden aan de GVVP.  
Een duidelijke toekomstvisie, leidraad bij het GVVP, omvat ook de 
bereidheid om de openbare ruimte leefbaar te benutten. Het veranderen 
van parkeernormen waardoor bewoners van de woontorens hun auto 
wellicht in aangrenzende wijken moet plaatsen lijkt ons onverstandig en ook 
juridisch gezien laakbaar. 
Wij verwijzen daarbij ook naar de door de MOL (Maarssens Overlegorgaan 
Leefbaarheid) verwoorde standpunten. 
 
Zoals u zult begrijpen zijn wij om de hierboven genoemde redenen tegen 
het concept bestemmingsplan. 
 
Wij stellen het op prijs als u onze mening wilt meenemen in uw beraad en 
stellen ons graag beschikbaar voor overleg. 
 
Met vriendelijke groet, 
Geert van der Pluijm 
Laurens van Oostrom 
Hans Kuijlenburg 
 
mede namens de hierboven genoemde wijkverenigingen 
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