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Beleidskaders & Bouwstenen
De voorliggende notitie ’Beleidkaders & Bouwstenen’ is opgesteld in voorbereiding 
op de tweede participatieronde met stakeholders, omwonenden en de overige 
bewoners van de wijk Zogwetering die dit najaar georganiseerd gaat worden. Deze 
tweede participatieronde vormt een vervolg op de eerste participatieronde, die in 
het najaar van 2019 is georganiseerd voor bewoners en andere betrokken partijen 
uit het gebied. 

Omwonenden uit de buurt Zogwetering, bewoners van de Machinekade en 
de Diependaalsedijk, stakeholders en andere relevante gebiedspartijen uit de 
omgeving zijn in oktober 2019 voor het eerst actief betrokken bij het planproces. 
Met hen is toen gezamenlijk verkend welke kwaliteiten en verbeterpunten 
een rol dienen te spelen bij de mogelijke ontwikkeling van het gebied tot 
woningbouwlocatie. 

De volgende vragen stonden tijdens de eerste participatieronde centraal:
• benoem de kwaliteiten en verbeterpunten van het gebied (vanuit uw eigen 

achtergrond als stakeholder of bewoner);
• formuleer uitgangspunten voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van het 

gebied als mogelijke woningbouwlocatie.

Deze vragen zijn op 7 oktober 2019 eerst met de stakeholders besproken. Hiertoe 
is een werkbijeenkomst georganiseerd in de Orangerie van het gemeentehuis 
in Maarssen. Met enkele stakeholders die niet aanwezig konden zijn bij deze 
bijeenkomst is later bilateraal overleg gevoerd.

Op maandag 14 oktober 2019 is een bewonersavond georganiseerd. Die avond 
bestond uit twee delen. In het eerste deel van de avond is samen met een 
werkgroep van ruim 20 actief betrokken bewoners nagedacht over de kwaliteiten 
en verbeterpunten van het gebied. Aan drie werktafels zijn de kwaliteiten en 
verbeterpunten - waar mogelijk - ruimtelijk vertaald naar een kaart van het 
plangebied. Aansluitend vond een openbare inloopavond plaats, waarbij de 
resultaten van de drie werktafels zijn gepresenteerd en de aanwezigen de kans 
kregen om hierop te reageren en verder aan te vullen. De inloopavond werd druk 
bezocht. Er waren in totaal circa 80 mensen aanwezig. 

De resultaten van de eerste participatieronde zijn vastgelegd in een beeldverslag. 
In dat verslag zijn alle kwaliteiten, verbeterpunten en wensen vanuit de omgeving 
gebundeld. Deze informatie vormde belangrijke input bij het opstellen van 
uiteenlopende denkrichtingen voor de toekomstige hoofdopzet van het nieuwe 
woongebied. Het leverde bouwstenen op voor een aantal ruimtelijke modellen 
op hoofdlijnen, die in deze notitie beknopt worden toegelicht en die na de zomer 
worden besproken met de participanten.  
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- Aanvullend woningbehoefte onderzoek per kern, in het kader van Actualisatie 
Woonvisie 2017-2022 (Companen, december 2019);

- Effecten op de kernkwaliteiten van het werelderfgoed van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie (HIA, Land-id, 20 januari 2020);

- Globale financiële verkenning Zogwetering (Planmaat, 11 februari 2020);
- Studie naar de verkeerskundige effecten van de woningbouwlocatie Zogwetering 

(Royal HaskoningDHV, juli 2020).

Deze onderzoeken hebben op onderdelen geleid tot een aanscherping van de 
eerder opgestelde denkrichtingen. Een aantal denkrichtingen is zelfs helemaal 
afgevallen. Zo bleek de voorgestelde stedenbouwkundige invulling van enkele 
denkrichtingen niet haalbaar te zijn op basis van het onderzoek naar de effecten op 
de kernkwaliteiten van het werelderfgoed van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

Beleidskaders & Bouwstenen
In voorbereiding op de tweede participatieronde zijn de relevante beleidskaders 
die ten grondslag liggen aan het gemeentelijke ruimtelijk beleid uiteengezet. 
Die beleidskaders zijn vastgelegd in diverse gemeentelijke beleidsdocumenten, 
zoals het Bestemmingsplan Maarssen-Dorp Woongebied, de Cultuurhistorische 
Waardenkaart, het Beleidskader Speelruimte en -voorzieningen, het Gemeentelijk 
Verkeer- en Vervoerplan en de Actualisatie Woonvisie 2017-2022. Binnen die kaders 
kunnen nog diverse keuzes worden gemaakt. Samen met de uitkomsten van de 
eerste participatieronde levert dit verschillende bouwstenen op voor de ruimtelijke 
invulling van de locatie Zogwetering. De beleidskaders en bouwstenen zijn op de 
volgende pagina’s achtereenvolgens beschreven voor de onderdelen:

- te handhaven bebouwing en belemmeringen;
- erfgoed Nieuwe Hollandse Waterlinie;
- (historische) groen- en waterstructuur;
- woningbouwprogramma;
- voorzieningen in de wijk;
- verkeer en parkeren.

Binnen de gestelde beleidskaders zijn twee ruimtelijke modellen op hoofdlijnen 
uitgewerkt (model A en B, zie pagina 12 en 13), die een mogelijk beeld geven van 
de ruimtelijke hoofdopzet van het nieuwe woongebied. De globale denkrichtingen, 
de uitgevoerde aanvullende onderzoeken en de 2 modellen voor een ruimtelijke 
hoofdopzet (model A en B) worden voorgelegd aan de stakeholders en bewoners 
(participatieronde 2).

Plangebied en opgave
Aan de noordelijke dorpsrand van Maarssen ligt een rioolwaterzuivering (in 
eigendom van Waternet), waarvan de functie per januari 2019 is beëindigd, 
met aangrenzend het gemeentelijk afvalscheidingsstation. Beide locaties 
komen naar verwachting binnen enkele jaren vrij en bieden dan een 
interessante mogelijkheid om als woningbouwlocatie te worden ontwikkeld 
binnen de rode contour. Ook een aangrenzend agrarisch perceel (particulier 
eigendom) zou mogelijk bij deze ontwikkeling kunnen worden betrokken.

Daarmee ontstaat in potentie een bijzondere woningbouwlocatie van in 
totaal zo’n 5 hectare (zie pagina 4), op de overgang van Maarssen-Dorp 
naar de Vecht en het buitengebied. Door hier nieuwe woningen te bouwen, 
kan voor een deel in de lokale woningbehoefte van Maarssen worden 
voorzien. Bovendien kan hiermee een bijdrage worden geleverd aan het 
op gang brengen van de doorstroming in de huidige woningvoorraad. 
Voor de gemeente Stichtse Vecht is dit mede aanleiding geweest om een 
voorkeursrecht te vestigen op de gronden die niet in gemeentelijk eigendom 
zijn (Raadsbesluit, 29 januari 2019). In het Raadsbesluit wordt aan de 
aangewezen gronden een niet-agrarische bestemming toegedacht. 

Op weg naar een Nota van Uitgangspunten
Vooruitlopend op de mogelijke ontwikkeling van het gebied als nieuwe 
woningbouwlocatie dienen de functionele, ruimtelijke en programmatische 
kaders en randvoorwaarden voor de beoogde ontwikkeling te worden 
vastgelegd. Bureau Nieuwe Gracht uit Utrecht is gevraagd om deze 
uitgangspunten vast te leggen in een zogenaamde Nota van Uitgangspunten 
(NvU). Dit gebeurt in een aantal stappen. 

Eerst is een ruimtelijke analyse uitgevoerd (juli-september 2019), zodat 
een goed beeld is ontstaan van de ruimtelijke kwaliteiten, opgaven en 
knelpunten in het plangebied en de nabije omgeving. Deze analyse is 
op 24 september 2019 in een informatieve sessie gepresenteerd aan de 
Gemeenteraad. Vervolgens is aan stakeholders, direct omwonenden en de 
overige bewoners van de wijk gevraagd welke uitgangspunten voor hen 
belangrijk zijn om mee te nemen bij de toekomstige ontwikkeling van het 
gebied (Beeldverslag Participatieronde 1, 22 oktober 2019). Op basis van die 
informatie zijn enkele denkrichtingen geschetst voor de stedenbouwkundige 
invulling van het gebied (november-december 2019).

De globale denkrichtingen zijn vervolgens getoetst en waar nodig verder 
onderbouwd op een aantal ruimtelijke en functionele aspecten. Daarbij is 
gebruik gemaakt van de volgende aanvullende onderzoeken:
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Beleidskaders
Het plangebied van de potentiële woningbouwlocatie Zogwetering ligt aan 
de noordrand van Maarssen-Dorp. Binnen het plangebied liggen een aantal 
bouwwerken en bestemmingen die in principe gehandhaafd dienen te blijven in 
de toekomstige situatie. Dit betreft een woonkavel aan de Diependaalsedijk (1), de 
groepsschuilplaats van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (2), een rioolgemaal van 
Waternet (3) en een communicatie-zendmast (4). 

Vanaf het rioolgemaal leidt een ondergrondse persleiding naar de noordrand van 
het gebied. Buiten het plangebied voert deze leiding verder in oostelijke richting 
naar de RWZI in Leidsche Rijn. Deze leiding is voorzien van een beschermingszone. 
Langs de Machinekade ligt een ‘vrijwaringszone’ ter bescherming van de 
waterstaatkundige functie van de kade. Rond de zendmast dient t.o.v. de directe 
woonomgeving een veilige afstand te worden aangehouden. De veldsterkte van de 
antennes in de zendmast (vastgelegd in het Antenneregister) mag de limiet voor 
blootstelling aan elektromagnetische velden niet overschrijden. Uit metingen dient 
te blijken dat alle veldsterkten onder de limieten voor blootstelling blijven.

Bouwstenen (variabelen en keuzes)
Mogelijk wordt in het plangebied een duurzame energiebron aangelegd voor het 
nieuwe woongebied en de omliggende bestaande woonbuurten. Hiervoor lijkt de 
winning van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) een kansrijke optie 
te zijn, waarbij warmte- en koude-energie uit het water kan worden onttrokken. 
Deze vorm van aquathermie maakt gebruik van het temperatuurverschil in het 
oppervlaktewater in de verschillende seizoenen. De warmte en koude van het 
water is bij uitstek geschikt om gebouwen in het stedelijk gebied te verwarmen en 
koelen. Hierdoor is het een goed, duurzaam alternatief voor aardgasvrije wijken.
Een TEO kan bovendien een positieve invloed uitoefenen op hittestress en de 
waterkwaliteit in bebouwd gebied, omdat het leidt tot stroming, beluchting en 
afkoeling van het oppervlaktewater. 

Voor de realisatie van een TEO in het gebied dient een ruimtereservering te 
worden aangehouden van 10x10 meter ten behoeve van een technische ruimte 
(warmtepomp en warmtewisselaar), inclusief een in- en uitlaatpunt naar het 
oppervlaktewatersysteem. Voor de distributie van warmte en koude naar de 
woningen in het gebied dient vervolgens een ondergronds leidingenstelsel te 
worden aangelegd. Het TEO-systeem is 100% aardgasvrij, schoon en uit het zicht.

beschermingszone persleiding rioolgemaal

veilige afstand rond zendmast (o.b.v. veldsterktemeting)

vrĳwaringszone waterstaat 

ruimtereservering t.b.v. aquathermie (TEO)

te handhaven bouwwerken en bestemmingen

begrenzing plangebied
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TE HANDHAVEN BEBOUWING EN BELEMMERINGEN

1.

2.

3.

4.
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Beleidskaders
De Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) is in 2019 door Nederland voorgedragen 
voor UNESCO Werelderfgoed. Bij aanwijzing (vermoedelijk in 2020) krijgt het 
gebied de UNESCO werelderfgoed-status. De begrenzing van de NHW geeft 
aan welke gebieden, structuren en elementen dan onderdeel uit gaan maken van 
het werelderfgoed. Binnen die begrenzing dienen de unieke en uitzonderlijke 
universele waarden van het erfgoed in stand te worden gehouden (compleetheid, 
gaafheid, herkenbaarheid, beleefbaar en uitlegbaar). 

De functie van het terrein als inundatiegebied dient gerespecteerd te worden. Door 
het weiland onaangetast te laten, zal het in de huidige status behouden blijven. De 
relevante zichtlijn vanaf de hoofdverdedigingslijn naar het inundatiegebied dient 
daarbij zoveel mogelijk intact gehouden te worden. Dit kan door ervoor te kiezen 
om het weiland zo veel mogelijk open te houden. De toevoeging van water op het 
weiland (vernatting) geeft een gering positief effect op de herkenbaarheid, doordat 
het natte karakter van het inundatiegebied daarmee kan worden versterkt.

Militaire en waterstaatkundige werken mogen niet aangetast worden. De 
groepsschuilplaats (Type P) heeft monumentale status en dient behouden te 
blijven. De locatie grenst verder aan een inundatiekanaal en aan de Machinekade, 
beide behorend tot de waterstaatkundige werken van de NHW. De beoogde 
ontwikkelingen binnen het plangebied hebben geen negatieve effecten op deze 
waterstaatkundige werken. 

Ook ontwikkelingen die grenzen aan het werelderfgoed mogen de uitzonderlijke 
unieke waarde van het erfgoed niet aantasten. Dit betekent concreet dat buiten 
de grenzen van de NHW aandacht besteed moet worden aan de hoogte van 
de gebouwen, zodat er gezien vanaf de hoofdverdedigingslijn richting het 
inundatieveld geen schaalverstoring plaatsvindt. Dit kan voorkomen worden door 
af te wisselen met de hoogtes van de gebouwen, zodat er geen uniform hoog 
bouwblok achter het inundatieveld zichtbaar zal zijn.

Bouwstenen (variabelen en keuzes)
- Weiland in huidige vorm behouden of natuurlijke inrichting als verwijzing naar 

gebruik als inundatiegebied (herkenbaarheid, beleefbaar, uitlegbaar).
- Het agrarisch perceel volledig onbebouwd laten of deels bebouwen aan de rand 

van het gebied (buiten de relevante zichtlijnen), waarbij zo compact mogelijk in 
één lijn tegen de huidige bebouwing aan wordt gebouwd?

- Het verplaatsen van het clubhuis van de scouting (realiseren van nieuw clubhuis) 
draagt bij aan verbetering van de zichtbaarheid van de groepsschuilplaats en 
herstel van de zichtlijnen tussen het ensemble van linie-objecten. 

- Het verwijderen van het zuiveringsbassin aan de noordrand van het plangbied 
draagt bij aan herstel van het strategisch landschap. 

groepsschuilplaats 

zichtlĳnen

nieuw woongebied

gebied met UNESCO werelderfgoed status

inundatiegebied  

hoofdverdedigingslĳn

begrenzing NHW (UNESCO werelderfgoed) 

begrenzing plangebied
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ERFGOED NIEUWE HOLLANDSE WATERLINIE
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Beleidskaders
Een deel van het bestaande groen en water aan de rand van Maarssen-Dorp 
behoort tot de historische groen- en waterstructuur die verbonden is met de 
ontginningsgeschiedenis van het gebied. Deze landschapselementen bezitten 
bijzondere cultuurhistorische en/of landschappelijke waarden en zijn vastgelegd 
op de Cultuurhistorische Waardenkaart van de gemeente. Binnen het plangebied 
betreft het de historische watergang en de oude laanstructuur langs de 
Zogwetering (aan de noordrand van het plangebied) en een oude watergang op de 
grens van het weiland en het terrein van de waterzuivering. Deze oude watergang 
is een relict van de historische afwatering richting de Vecht met poldermolens 
(voormalige molenvliet). 

Het historische groen en water binnen het plangebied dient behouden te blijven en 
duurzaam te worden ingepast bij nieuwe ruimtelijke onwikkelingen in het gebied. 
Hiermee wordt de historische identiteit van het gebied gewaarborgd. Daarnaast 
dient er voldoende ruimte te zijn voor waterberging en moet het oppervlaktewater 
in het gebied voldoende kunnen doorstromen.

Het overige groen en water in het plangebied heeft vanuit landschappelijk en 
cultuurhistorisch oogpunt geen bijzondere waarde. Het is wel van betekenis voor 
de groene uitstraling van het gebied en fungeert als een sociale ontmoetingsplek 
voor de wijk. Daarnaast vervult het groen een belangrijke rol als (natuurlijke) 
speelvoorziening voor diverse leeftijdsgroepen. Uitgangspunt daarbij is dat 3% 
van de totale bebouwde oppervlakte bestemd en formeel ingericht is voor spelen. 
Voor de minimale afmetingen van een speelvoorziening worden echter geen 
vaste normen gehanteerd. Er zal per locatie sprake zijn van maatwerk. Ook kleine 
trapveldjes en natuurlijke speelaanleidingen kunnen namelijk een goede bijdrage 
leveren aan het buitenspelen. 

Bouwstenen (variabelen en keuzes)
- Het agrarisch perceel als weiland (deels) behouden of de groene rand van het 

gebied een meer natuurlijke inrichting geven?
- Behoud van het historische verkavelingspatroon met rechte sloten en lijnvormige 

beplanting.
- Behoud van alle bestaande bomen of alleen karakteristieke boom- en 

laanstructuren behouden?
- Verbeteren van de toegankelijkheid van de goene randzone door de aanleg van 

recreatieve wandelpaden vanuit de woonwijk.
- Behoud van het huidige speelterrein aan de rand van de bestaande woonwijk.
- Behoud van het huidige plantsoen aan de zuidrand van het plangebied.
- Behoud van de scouting op de huidige locatie, of verplaatsing naar een nieuwe 

locatie aan de noordrand van het terrein (of elders buiten het plangebied)?
- Behoud van het hoge scherm (langs het afvalscheidingsstation) t.b.v. privacy 

van de bewoners grenzend aan het gebied, of een meer natuurlijke groene 
afscherming?

historische groenstructuur

terrein scouting (met clubgebouw)

speelterrein

bestaand groen

bestaande boom- en laanstructuur

huidige waterstructuur

hoog scherm langs afvalscheidingsstation

nieuwe waterverbinding (doorstroming)

weiland

begrenzing plangebied

0 25 50 100 200 m

(HISTORISCHE) GROEN- EN WATERSTRUCTUUR



Beleidskaders & Bouwstenen | pagina 9

Beleidskaders
Het volledige plangebied (49.850 m2) ligt binnen de rode contour van Maarssen-
Dorp. In januari 2019 heeft de gemeenteraad een voorkeursrecht op grond van de 
Wet voorkeursrecht gemeente (Wvg) opgelegd op de percelen van de voormalige 
rioolwaterzuivering (RWZI) en een perceel van een particulier aan de Machinekade. 
Samen met het al in eigendom zijnde gemeentelijke afvalscheidingsstation en het 
openbaar terrein daar omheen, geeft het de mogelijkheid om deze locatie in de 
toekomst te ontwikkelen tot woonwijk en hier een deel van de woningbouwopgave 
van de gemeente te realiseren. 

Ten aanzien van woningbouw is binnen het plangebied een onderscheid te maken 
tussen de nu al bebouwde terreinen van de RWZI (9.250 m2) en het afvalscheidings- 
station (9.100 m2), en de mogelijkheid om het nieuwe woongebied verder uit te 
breiden op (een deel van) het aangrenzende weiland (2.500 m2) en/of (een deel 
van) de groenstrook op de overgang naar de bestaande woonwijk (3.850 m2).

Op basis van de Actualisatie Woonvisie 2017-2022 is de woningbehoefte in de 
gemeente Stichtse Vecht hoofdzakelijk terug te voeren op een groei van het 
aantal eenpersoonshuishoudens (vooral ouderen) en gezinnen zonder kinderen, als 
gevolg van de vergrijzing en de huishoudensverdunning. De woningvraag van deze 
doelgroepen spitst zich vooral toe op appartementen. In een aanvullend onderzoek 
is de woningbehoefte per kern nader gespecificeerd. Voor nieuwe bouwlocaties in 
Maarssen-Dorp levert dat het volgende woonprogramma op:

Aantal woningen
woonprogramma

Sociale huur
(huurprijs tot €720,-)

Betaalbare koop
(tot €200.000,-)

Middenhuur  
(van €720,- tot €900,-)

locaties > 25 won. minimaal 30% ja, indien mogelijk minimaal 30%

Bij nieuwbouwprojecten stelt de gemeente bij het selecteren van ontwikkelende 
partijen Nul-op-de-meter (NOM) en aardgasvrij als eis.

Bouwstenen (variabelen en keuzes)
- Benutten randzone weiland (zo compact mogelijk en in één lijn tegen de rand 

van de bestaande bebouwing aan) en/of groenstrook voor mogelijke uitbreiding 
van het nieuwe woongebied met bijzondere woningtypen in een groene setting.

- Welke mix van woningtypologieën (grondgebonden / appartementen) 
en variaties in bouwhoogtes (max. 3 à 4 bouwlagen) binnen de diverse 
deelgebieden?

- Woningaanbod verruimen met nieuwe woonconcepten (tiny houses, hofjes-
woningen, woon-zorgconcepten, collectief particulier ondernemerschap, etc.).

- Herbestemming van karakteristieke bouwwerken en/of waterbassins op het 
terrein van de waterzuivering voor bijzondere woonvormen.

- Extra hoge inzet op duurzaamheidsambities, zoals energieleverende woningen, 
circulair bouwen, CO2-neutraal bouwen (houtbouw) of een klimaatbestendige 
woonwijk.

RWZI
9.250 m2

groen-
strook

3.850 m2

plangebied
49.850 m2

weiland 
(randzone)

2.500 m2

Machinekade
(achterzijde)

500 m2

afvalscheidings-
station

9.100 m2

0 25 50 100 200 m

nieuw woongebied (nu al bebouwd terrein)

te handhaven bebouwing / perceel

rode contour

mogelĳke uitbreiding nieuw woongebied

mogelĳk te handhaven bebouwing / perceel

belemmeringen woongebied

begrenzing plangebied
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WONINGBOUWPROGRAMMA
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Beleidskaders
In Zogwetering zijn geen nieuwe wijkvoorzieningen gepland (school, huisarts, 
winkels, etc.). De bestaande voorzieningen in het dorp (zoals onderwijsinstellingen 
en de huisartsen) kunnen de veronderstelde toename van het aantal inwoners aan.* 
De huisartsen verwachten dat zij voldoende ruimte hebben voor extra klanten. 
De basisscholen gaan uit van een toename van het aantal nieuwe leerlingen met 
circa de helft van het aantal toe te voegen woningen. Dat levert naar verwachting 
maximaal zo’n 50 nieuwe leerlingen op. Deze kinderen kunnen in de bestaande 
scholen en/of de wissellocatie op de Troelstrastraat 58 naar school gaan.

In de kern Maarssen-Dorp (15.700 inwoners in 2019) zijn 3 supermarkten. Daarnaast 
is er een zuivelhandel en zijn er in de omgeving diverse kleinere winkels in de food-
sector (bakker, slager, etc.) gevestigd. De gemiddelde supermarkt in Nederland 
bedient 3.800 tot 5.000 inwoners. Naar verwachting kan het huidige winkelbestand 
in Maarssen-Dorp de toename van het aantal klanten dus aan.

Om te komen tot een goede spreiding van speelvoorzieningen kan de richtlijn 
worden gebruikt die is gebaseerd op de afstand die verschillende leeftijdsgroepen 
zelfstandig kunnen en mogen afleggen: kinderen van 4-6 jaar ca. 100-300 meter, 
6-12 jaar ca. 300-800 meter en ouder dan 12 jaar > 800 meter.

* Op basis van een eerste stedenbouwkundige verkenning wordt een 
woningaantal van circa 100 tot 130 woningen mogelijk en realistisch geacht 
op de locatie Zogwetering. Als gevolg van vergrijzing en gezinsverdunning 
ligt de nadruk van het nieuwbouwprogramma daarbij op de huisvesting van 
kleine een- en tweepersoonshuishoudens (vooral ouderen) en gezinnen zonder 
kinderen. Hiermee wordt tevens bijgedragen aan de doorstroming in de 
bestaande woningvoorraad van Maarssen-Dorp. D.w.z. dat nieuwbouw op de 
locatie Zogwetering slechts voor een deel zal leiden tot toename van het aantal 
inwoners in het dorp, voor het overige deel zal het leiden tot verschuivingen 
binnen het dorp. 

Bouwstenen (variabelen en keuzes)
- Behoud van de scouting op de huidige locatie, of verplaatsing naar een nieuwe 

locatie aan de noordrand van het terrein (of elders buiten het plangebied)?
- Indien de scouting op een nieuwe locatie wordt gevestigd, dan biedt dit de 

mogelijkheid voor het toevoegen van nieuwe (maatschappelijke) functies in het 
clubgebouw, zoals bijvoorbeeld kinderopvang of buitenschoolse activiteiten.  

- Het huidige speelterrein aan de rand van de bestaande woonwijk biedt dan 
kansen voor de koppeling van buitenspelen met de scouting en eventuele 
maatschappelijke functies zoals buitenschoolse activiteiten en kinderopvang.

- Herbestemming van karakteristieke bouwwerken en/of waterbassins op het 
terrein van de waterzuivering als buurt- of speelvoorziening.

VOORZIENINGEN IN DE WIJK

mogelĳke zoeklocatie t.b.v. verplaatsing scouting

hergebruik bestaande bebouwing (indicatief)

begrenzing plangebied

huidige terrein scouting (met clubgebouw)

huidig speelterrein

groenstrook aan rand nieuw woongebied
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Beleidskaders
De nieuwbouwlocatie Zogwetering wordt via de huidige toegangsweg van het af-
valscheidingsstation en de waterzuivering aangesloten op het omliggende wegen-
net in Maarssen-Dorp. De ontsluiting voor het autoverkeer van en naar het nieuwe 
woongebied verloopt dan via de op kaart aangegeven route (Diependaalsedijk/
Driehoekslaan). Eén aansluiting op het omliggende wegennet is voldoende om 
het verkeer vanuit de wijk af te wikkelen. De ontsluitingsroute verloopt verder via 
de Plesmanlaan. De verkeersintensiteiten en de breedte van het wegprofiel zijn op 
deze hoofdontsluitingsroute door het dorp toereikend om de extra verkeersgenera-
tie a.g.v. nieuwbouw op de locatie Zogwetering goed aan te kunnen. De inrichting 
van de weg voldoet in de huidige situatie echter niet overal aan de CROW-richtlij-
nen. Op enkele (onhandige) plekken zijn wegversmallingen aangebracht en er zijn 
verschillende kruispuntvormen gebruikt (voorrang/gelijkwaardig/uitritten). In het 
uitgevoerde verkeersonderzoek wordt dan ook geadviseerd om de inrichting van 
het wegprofiel en de kruispuntvormen plaatselijk aan te passen, zodat de doorstro-
ming van het verkeer wordt verbeterd en een veiliger en overzichtelijker wegbeeld 
ontstaat (bron: Verkeerseffecten Zogwetering, Royal HaskoningDHV, juli 2020).

Parkeren moet in het nieuwe woongebied voldoen aan de gemeentelijke parkeer-
normen voor wonen. Afhankelijk van het woningtype en -segment variëren deze 
normen tussen de minimaal 1,4 (goedkope huur, gestapeld) tot maximaal 2,2 (koop, 
vrijstaand) parkeerplaatsen per woning. Bij de parkeerplaatsen in de wijk dienen 
voldoende oplaadpunten voor elektrische auto’s te worden gerealiseerd.

Fietsers maken gebruik van de ontsluitingsroute via de Diependaalsedijk. Daarnaast 
zal een nieuwe langzaamverkeersverbinding vanuit Zogwetering worden aangeslo-
ten op het bestaande fietspad aan de oostzijde van het plangebied (Doornhoeck-
laan). De fietsverbinding via de Doornhoecklaan kan tevens als calamiteitenroute 
worden gebruikt (geschikt voor hulpvoertuigen). Hiermee wordt het nieuwe woon-
gebied voor fietsers op twee manieren verbonden met de bestaande fietsroutes 
richting de scholen, winkels en andere voorzieningen in het dorp. Daarnaast kan 
aan de noordzijde van het plangebied nog een nieuwe verbinding worden gemaakt 
voor fietsers en/of wandelaars, zodat het woongebied beter wordt verbonden met 
het recreatieve wandel- en fietspad langs de Zogweteringlaan.

De openbare ruimte dient goed toegankelijk te zijn voor minder validen.

Bouwstenen (variabelen en keuzes)
- Hoe kan de interne ontsluiting van de woonwijk worden vormgegeven: met 

doodlopende inprikkers vanaf de ontsluitingsweg of een circuit van wegen?
- Op welke manier kan het parkeren worden opgelost binnen het nieuwe 

woongebied: langs woonstraten, op een centrale parkeervoorziening bij de 
entree van het gebied, op parkeerhoven tussen de bebouwing, etc.?

- Hoe kan het aantal auto’s en parkeerplaatsen in het openbaar gebied worden 
teruggedrongen, zodat een autoluwe woonwijk wordt gerealiseerd?

VERKEER EN PARKEREN

ontsluitingsroute voor autoverkeer

overige woonstraten

fietspad (bestaand)

maximale contour nieuw woongebied

langzaam verkeersverbinding (nieuw)

aanpassing kruispuntvorm / aansluiting

groene randzone t.b.v. voorzieningen

begrenzing plangebied
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agrarisch gebied / weiland

nieuw woongebied

handhaven huidige locatie scouting 

speelplek

openbaar groen in de wĳk

handhaven karakteristieke bomen en laanstructuur

handhaven bestaande bebouwing

herbestemming bebouwing (nader te onderzoeken)

hoofdontsluiting voor autoverkeer

erfontsluiting woongebied (indicatief)

fietspad (bestaand / nieuw)

beschermingszone persleiding rioolgemaal

veilige afstand zendmast (o.b.v. veldsterktemeting)

begrenzing UNESCO werelderfgoed NHW

ruimtereservering t.b.v. TEO (duurzame energie)

Plankaart 
Nota van Uitgangspunten

begrenzing plangebied

waterstructuur (bestaand / nieuw)
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natuurlĳke inrichting groene randzone (inundatieveld)

nieuw woongebied

verplaatsen scouting (inclusief nieuw clubgebouw)

speelplek

openbaar groen in de wĳk

handhaven karakteristieke bomen en laanstructuur

waterstructuur (bestaand / nieuw)

herbestemming bebouwing (nader te onderzoeken)
handhaven bestaande bebouwing

ontsluitingsroute voor autoverkeer

erfontsluiting woongebied (indicatief)

fietspad (bestaand / nieuw)

recreatief wandelpad naar groene randzone

beschermingszone persleiding rioolgemaal

veilige afstand zendmast (o.b.v. veldsterktemeting)

begrenzing UNESCO werelderfgoed NHW

ruimtereservering t.b.v. TEO (duurzame energie)

mogelĳke gronduitgifte aan omwonende(n)

Plankaart 
Nota van Uitgangspunten

begrenzing plangebied
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