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Aanleiding 

Op het zogenaamde Mastenbroekterrein in Maarssen wordt de bestaande bebouwing gesloopt ten 

gunste van historiserende nieuwbouw. Het betreft hier de panden Breedstraat 9, Breedstraat 19 en 

Parkweg 1. Ook de loodsen en andere bouwsels op het achterterrein worden verwijderd. In dit korte 

memo worden de cultuurhistorische waarden van de bebouwing op dit terrein behandeld. 

 

Historische achtergrond 

Het huidige Mastenbroekterrein beslaat goeddeels het terrein van de voormalige buitenplaats Nieuw-

Vechtevoort. Al in 1633 was sprake van een huis Vechtevoort, dat uitgroeide in de 18e eeuw tot de 

buitenplaats Nieuw-Vechtevoort. Er was sprake van een tamelijk grote buitenplaats met een 

hoofdgebouw aan de Breedstraat, een forse tuin, een theekoepel aan de Vecht en diverse kleinere 

bijgebouwen. De buitenplaats werd grotendeels gesloopt in de vroege 20ste eeuw. Van het 

hoofdgebouw bleef echter een groot deel staan, het huidige rijksmonument Breedstraat 15. In de loop 

van de 20ste eeuw werd het terrein meer en meer benut voor bedrijfsdoeleinden, zodat nu een groot 

deel van het terrein bebouwd is met loodsen en schuurtjes. 

 

Mastenbroekterrein (Maarssen) en omgeving rond 1835. 

 

Mastenbroekterrein (Maarssen) en omgeving, huidige situatie. 



Breedstraat 9 

 

Breedstraat 9 bestaat uit twee gedeelten. Een drielaags diephuis met platdak en een tweelaags 

dwarshuis met een regulier dak. Het diepe huis heeft een zogenaamd ladderraam en een erker. Het 

dwarshuis is minder opvallend, maar heeft wel een breed, maar ondiep balkon over het grootste deel 

van de gevel. Tevens is aan de rechterkant een portaal met langwerpige en zeer smalle portaalramen 

aanwezig. Zowel het diephuis als het dwarshuis hebben een opvallende en fors uitstekende 

“kroonlijst”. De pui over de volle breedte van beide panden is een latere toevoeging. De groene platen 

aan de pui kunnen origineel zijn, maar dergelijke platen werden ook in de jaren 50 veelvuldig gebruikt. 

De voorgevel van beide gebouwen is gemetseld met platte machinale bakstenen met een 

terugliggende voeg. Het kenmerkende voegwerk is echter op bepaalde plekken verdwenen. De 

westelijke zijmuur van het pand is gepleisterd. Enige oneffenheden in de pleistering kunnen erop 

wijzen dat wellicht voor het onderste gedeelte gebruik is gemaakt van een oudere muur. 

Van de oorspronkelijke indeling is op de begane grond van beide panden niets meer over. Op de 

bovenverdiepingen bevindt zich nog een min of meer oorspronkelijk, maar verkommerd woongedeelte. 

Aan de achterzijde zijn beide panden op de volle breedte verbonden aan een vrij diepe naoorlogse 

fabrieksloods. 

Beide panden zijn sobere voorbeelden van de Haagse School (een variant van de Amsterdamse 

school) en hoogstwaarschijnlijk gelijktijdig opgetrokken in de jaren ’30 van de vorige eeuw. 

Het pand Breedstraat 9 is niet geïnventariseerd in het MIP en is ook niet opgenomen in het SPOU 

monumentenboekje van de toenmalige gemeente Maarssen. Ofschoon stadspanden in deze stijl 

binnen de gemeente niet veel voorkomen, is de jaren’30 stijl in de gemeente Stichtse Vecht en binnen 

de provincie Utrecht niet zeldzaam en niet bijzonder. Ook is de huidige staat tamelijk matig. Er is uit 

het oogpunt van monumentenbelangen geen noodzaak tot verdere bescherming, dan wel verder 

onderzoek. 

 

 



 

Begane grond Breedstraat 9. 

 

 

Woongedeelte Breedstraat 9. 

 

 

 

 

 



Breedstraat 19 

 

Er is hier sprake van een opvallen hoog drielaags hoekpand met dak uit de periode 1965-1975. 

Opvallend is het gebruik van de gele bakstenen in de zijgevels en de typische compartimentering van 

vensters omringd met witte steen tussen de beide zijgevels. Aan alle zijden is het huis als nieuw in de 

jaren 1965-1975 opgetrokken, zodat er hoogstwaarschijnlijk binnen geen waarden van belang te 

vinden zijn. De pui is overigens een zeer recente toevoeging. 

Het pand Breedstraat 19 is niet geïnventariseerd in het MIP en is ook niet opgenomen in SPOU 

monumentenboekje van de toenmalige gemeente Maarssen. Panden met deze bouwstijl en uit de tijd 

komen zeer vaak voor en behoeven geen bescherming, dan wel nader onderzoek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parkweg 1 

 

Het tweelaags hoekpand Parkweg 1 is een onderdeel van een rijtje huizen Parkweg 1 t/m 13, dat rond 

1900 in één keer is opgetrokken. Behoudens de beide hoekpanden aan de uiterste zijden van het blok 

vertonen alle tussenpanden nog de typische detaillering uit de tijd met de ramen met bovenlichten, de 

fraaie bogen met aanzetstenen en siermetselwerk boven de vensters en de typerende gele bakstenen 

sierlagen (“spekband”).  

Het hoekpand Parkweg is vermoedelijk in de jaren ‘50 ingrijpend verbouwd, gezien het grote raam aan 

de voorzijde. Het winkelgedeelte met de bruine luifel is nog recenter. Behalve het dak en stukken 

muur doet van buiten nog weinig herinneren aan de bouwperiode uit rond 1900. Wel zijn onder het 

pleisterwerk nog de gele bakstenen sierlagen te zien. De westelijke zijgevel is, behoudens een klein 

raam, een blinde muur vrijwel zonder enige detaillering. 

Het pand Parkweg 1 is niet geïnventariseerd in het MIP en is ook niet opgenomen in SPOU 

monumentenboekje van de toenmalige gemeente Maarssen. Het rijtje huizen Parkweg 1 t/m13 is met 

zijn rustige aangename bouwstijl beeldondersteunend aan het dorpsgezicht van Maarssen, maar het 

pand Parkweg 1 is dermate veranderd, dat het vrijwel geen cultuurhistorische waarde meer heeft. 

Gezien de zeer beperkte waarde van het pand Parkweg 1 en de betrekkelijk jonge ouderdom is geen 

bescherming vereist en is geen nader bouwhistorisch onderzoek nodig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Achterterrein 

 

Het achterterrein ligt achter de panden aan de Breedstraat en reikt tot aan de Vecht. Dit gebied 

bestaat uit een parkeerterrein, een tuin (behorende bij het rijksmonument Breedstraat 15), een 

garagewerkplaats, een showroom en bijbehorende schuurtjes. Al deze bouwwerken zijn van na 1945. 

Het betreft hier strikt utilitaire bouw met weinig tot geen bouwkundige of cultuurhistorische waarde. De 

onderhoudstoestand is redelijk tot matig. Er is geen noodzaak tot behoud of nader onderzoek. 

De tuin van Breedstraat 15 is afgesloten door een tweetal tuinmuren. De oostelijke gepleisterde 

tuinmuur heeft een fraaie zwenkende verhoging in het midden en bestaat gedeeltelijk uit niet-

machinale bakstenen. De zware pleistering maakt het niet mogelijk nadere informatie te geven over 

deze tuinmuur. 

De oostelijk tuinmuur is verwerkt in een loods achter het pand van Breedstraat nummer 9. Een fors 

gedeelte hiervan (7 meter lang, 2,5 meter hoog) bestaat uit niet-machinale, betrekkelijk platte 

bakstenen in een bruine kleur, gemetseld in een staand verband. Het uiterlijk doet vermoeden dat hier 

sprake is van een 18e eeuwse/ vroeg 19e eeuwse muur, die waarschijnlijk in verband staat met het 

oude landhuis Nieuw-Vechtevoort. Dat zou dan nog het enige restant zijn van het oude landhuis 

buiten het pand Breedstraat 15. De waarde van dit stuk muur is dan ook tamelijk hoog, behoud 

aanbevelenswaardig. 



 

Achterkant Breedstraat 15. 

 

 

Bebouwing aan de Vechtzijde. 



 

Gangetje tussen garagewerkplaats en bebouwing Vechtzijde. 

 

 

Garageboxen pal achter de garagewerkplaats. 

 



 

Oostelijke gepleisterde tuinmuur. 

 

Westelijke tuinmuur met het restant van een oude 18e/19e eeuwse muur. 

 


