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Samenvatting 
 
In de Raadsvergadering van 28 mei 2014 heeft gemeente Stichtse Vecht aangegeven 
de haalbaarheid van de nieuwbouw van een schoolaccommodatie voor Wereldkidz 
Palet met kinderdagopvang (KDV), buitenschoolse opvang (BSO) en een gymzaal op 
de locaties Troelstrastraat, Daalsehoek en Bolenstein te onderzoeken. Daarbij zouden 
ook de verkeeraspecten grondig bestudeerd worden. 
 
Uit het haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat de nieuwbouw van de 
schoolaccommodatie op zowel de locatie Daalsehoek als de locatie Bolenstein 
mogelijk is. Voor beide locaties moet wel een bestemmingsplanprocedure doorlopen 
worden. De locatie Bolenstein is het meest haalbaar gebleken. Doorslaggevend is 
hierin het standpunt van schoolbestuur Wereldkidz. Financieel is de nieuwe 
schoolaccommodatie pas haalbaar, nadat er krediet is vastgesteld.  
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1 Inleiding 
 
1.1 Aanleiding 
 
1.1.1 Achtergrond 

 
De schoolgebouwen Wereldkidz Palet Troelstrastraat en Wereldkidz Palet Bolenstein 
zijn niet meer van deze tijd; de gebouwen voldoen functioneel en technisch niet meer 
aan de eisen van vandaag. Ook de uitstraling van de gebouwen laat te wensen over. 
De gymzaal die Wereldkidz Palet Bolenstein gebruikt, gehuisvest in het gebouw waar 
de muziekschool in zit, voldoet functioneel en technisch niet aan de eisen.  

 
1.1.2 Ambitie 

 
Gemeente Stichtse Vecht heeft de ambitie om het gebouw van Wereldkidz Palet 
Troelstrastraat en het gebouw Wereldkidz Palet Bolenstein op verzoek van 
Wereldkidz op één locatie in één schoolaccommodatie te vernieuwen. Wereldkidz 
heeft vooruitstrevende ideeën over de integratie van de kinder- en BSO. De nieuwe 
accommodatie moet een brede school met KDV, BSO en een moderne gymzaal 
worden. De gebruikers hebben de ambitie om KDV, BSO en onderwijs intensief te 
laten samenwerken.  De ambitie is dermate omvangrijk binnen de kern Maarssen-
Dorp dat deze invloed heeft op vele aspecten die niet alleen voelbaar zijn voor direct 
betrokkenen, maar ook de belangen van veel indirect betrokkenen raken. De 
ontwikkeling brengt daardoor tegen- en voorstanders op de been. De ontwikkeling 
moet op de beste plek tot bloei komen.  

 
1.1.3 Historie 

 
In 2007/2008 is reeds gestudeerd op de vernieuwing van de scholen, waaruit een 
Masterplan is voortgekomen. Onderdeel van dit Masterplan was een ontwikkeling aan 
het Harmonieplein. Die ontwikkeling is in 2009 stilgelegd. Het bleek dat een 
ontwikkeling die méér omvatte dan het ontwikkelen van een nieuwe school, niet 
(meer) haalbaar was. Nieuwbouw van een schoolaccommodatie Wereldkidz Palet 
heeft daarom tot 2013 geen aandacht gekregen. In 2013/2014 is een voorstel voor 
nieuwbouw op de locatie Daalsehoek aan de orde geweest, maar dit leidde begin 
2014 tot bezwaren van meerdere ouders en omwonenden. In de Raadsvergadering 
d.d. 28 mei 2014 heeft gemeente Stichtse Vecht vervolgens aangegeven de 
bezwaren serieus te nemen en daarom de haalbaarheid voor de locaties 
Troelstrastraat, Daalsehoek en Gaslaan/Bolenstein te onderzoeken en zouden ook de 
verkeeraspecten grondig bestudeerd worden. 

 
1.2 Doelstelling 
 

De scholen Wereldkidz Palet Troelstrataat en Wereldkidz Palet Bolenstein dateren uit 
respectievelijk 1967 en 1966 en zijn derhalve circa 50 jaar oud. De scholen zijn 
functioneel en technisch verouderd en daardoor is in een eerder stadium reeds 
vastgesteld dat deze gebouwen aan vervanging toe zijn. Het doel van het onderzoek 
zoals vastgelegd in de rapportage die voor u ligt, was de haalbaarheid van de locaties 
te onderzoeken op alle aspecten die er toe doen. Het uiteindelijk doel is vervangende 
nieuwbouw op één locatie realiseren. Daarbij is combinatie met KDV, BSO en een 
goede gymzaal wenselijk. 
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1.3 Leeswijzer 
 

In deze rapportage worden eerst de beleiduitgangspunten en de programma- en 
ruimtebepaling beschreven. Vervolgens worden de haalbaarheidaspecten van beide 
locaties beschreven. De rapportage sluit af met conclusies en aanbevelingen. 
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2 Beleid & theorie 
 
2.1 Algemeen 

 
In dit hoofdstuk zijn meerdere beleiduitgangspunten beschreven die ten grondslag 
liggen aan de noodzaak van dit onderzoek als gevolg van wettelijke taken van de 
gemeente. Daarnaast is de theorie achter de schoolkeuzemotieven van ouders 
hieronder nader beschreven. Ook het beleid van gemeente Stichtse Vecht ten 
aanzien het beheer van schoolaccommodaties heeft hier een plek gekregen. 
 

2.2 Wettelijke taak van de gemeente 
 

De directe invloed van de Nederlandse gemeente op het aanbod en de kwaliteit van 
het onderwijs is beperkt. De Rijksoverheid bekostigt scholen rechtstreeks. 
Schoolbesturen hebben een grote mate van autonomie. De Rijksinspectie voor het 
onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit. Toch is onderwijs een belangrijke 
gemeentelijke taak. Zo hebben gemeenten wel de zorg voor een breed en veelsoortig 
onderwijsaanbod van voldoende kwaliteit. Naast deze zorgplicht hebben gemeenten 
tevens een wettelijke taak op het gebied van onderwijshuisvesting. Met 
onderwijshuisvesting voor het primair onderwijs zijn jaarlijks grote bedragen gemoeid. 
 

2.2.1 Rijksvergoeding voor uitvoering huisvestingstaak 
 

Sinds de decentralisatie van de onderwijshuisvesting ontvangt de gemeente geen 
specifieke gelden meer voor de uitvoering van haar onderwijshuisvestingsbeleid. De 
beschikbare gelden zijn verdisconteerd in de algemene uitkering uit het 
gemeentefonds. De gemeente bepaalt zelf hoe zij de algemene uitkering besteedt en 
welke al dan niet voor de onderwijshuisvesting bedoelde voorzieningen en 
reserveringen zij wil aanleggen. Nieuwbouw van een schoolaccommodatie moet dus 
worden bekostigd uit lokale (eigen) middelen van gemeente Stichtse Vecht. 
 

2.2.2 Verordening Voorzieningen Huisvesting gemeente Stichtse Vecht 
 
Op de huisvesting is de 'Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente 
Stichtse Vecht´ van toepassing. Daarin staan onder andere welke criteria de 
gemeente hanteert bij de beoordeling van verzoeken van schoolbesturen, hoe de 
genormeerde bedragen voor de huisvestingsvoorzieningen worden vastgesteld, welke 
procedures gelden voor aanvragen van schoolbesturen en op welke wijze 
voorzieningen worden toegekend. De lokale verordening is gebaseerd op de 
modelverordening van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).  
 
Pragmatische overwegingen zijn dat de school dichtbij huis moet zijn en veilig te 
bereiken is. Verder dat de schooltijden aansluiten bij het gezinsritme en dat vriendjes 
en vriendinnetjes op dezelfde school zitten.  
Onder de product kwaliteitsverhouding valt ook de kwaliteit van het gebouw en 
derhalve kan een nieuwe accommodatie een aantrekkende werking hebben.  
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2.3 Beheer van de schoolaccommodatie 
 

Het beleidsuitgangspunt van gemeente Stichtse Vecht is dat beheers- en 
onderhoudstaken zoveel mogelijk door de schoolbesturen zelf worden uitgevoerd. 
Alleen om overtuigende redenen kan worden afgeweken van deze beleidslijn, en 
kunnen andere afspraken met schoolbesturen worden gemaakt over het beheer en 
onderhoud van de gebouwen. Voor de nieuwe schoolaccommodatie vormt dit 
beleidsuitgangspunt ook.  
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3 Ruimtebepaling & programma 
 
3.1 Algemeen 
 

In dit hoofdstuk is de huidige situatie in Maarssen-Dorp beschreven. Vervolgens is de 
ruimtebepaling voor de school, de KDV, de BSO en de gymzaal uitgewerkt. Dit 
hoofdstuk sluit af met een totaaloverzicht van de schooloppervlakte van Maarssen-
Dorp na realisatie van de nieuwe schoolaccommodatie. 
 

3.2 Huidig aanbod in Maarssen-Dorp 
  
3.2.1 Totale huidige schooloppervlakte Maarssen-Dorp 

 
De leerlingenprognoses voor Maarssen-Dorp in zijn geheel, zien er als volgt uit. 
 

 Telling Leerlingenrognose

Jaar 2014 2015 2017 2019 2024 2029 2034

Totaal Maarssen-Dorp 1.582 1.575 1.635 1.608 1.533 1.457 1.403 

 
In Maarssen-Dorp zijn grofweg de volgende vier scholenclusters: 
 

Cluster Scholen Aantal 
leerlingen 

Werkelijke 
m2 

M2 VNG 

1. Wereldkidz Palet Zandweg 
Oostwaard 
Het Kompas Zandweg 
Oostwaard 

255 
 

139 

1.234 
 

807 

1.483 
 

699 

2. Wereldkidz Palet 
Troelstrastraat 
De Klaroen 

69 
 

222 

875 
 

1.670 

348 
 

1.317 
3. De Pionier 443 2.071 2.428 
4. Wereldkidz Palet Bolenstein 

Het Kompas Gaslaan 
276 
178 

1.183 
1.045 

1.388 
1.095 

 TOTAAL 1.582 8.885 8.758 
 

3.2.2 Gymzalen  
 
In Maarssen-Dorp worden de volgende zalen voor gymnastiekonderwijs gebruikt: 
 
1. Gymzaal aan M.A. de Ruijterstraat  
2. Gymzaal Huis ten Boschstraat (bouwjaar 1973) 
3. Zaal in de muziekschool aan de Gaslaan 
 
De gymzaal op de Huis ten Boschstraat kent volgens de afschrijvingssystematiek van 
gemeente Stichtse Vecht een afschrijvingstermijn van 40 jaar. 
 
Uitgaande van 1,5 klokuur gym per week zijn drie gymzalen in Maarssen-Dorp 
voldoende. In totaal is er recht op 70 uur gymnastiek per week, in totaal is er overdag 
ruimte voor 78 uur in Maarssen-Dorp. De gymzalen zijn derhalve overdag op enkele 

 
Figuur 1: Scholenclusters  

Maarssen‐Dorp 

4 

3 

2 

1 
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uren na in gebruik voor gymnastiekonderwijs. ’s Avonds zijn de gymzalen meerdere 
uren in gebruik door sportverenigingen.  
 

3.2.3 KDV 
 
KDV is geen taak van gemeenten. Gemeente Stichtse Vecht ondersteunt echter wel 
de realisatie van brede scholen zoals hier gewenst is. Wereldkidz overweegt met 
enkel en alleen KMN Kind & Co de brede school te vormen. 

 
3.3 Wereldkidz 
 

Het bestuur van Wereldkidz Palet: Wereldkidz omvat 22 basisscholen, een school 
voor speciaal onderwijs en een school voor praktijkonderwijs. Met in totaal 4800 
leerlingen en ruim 450 medewerkers is WereldKidz een intensief samenwerkende 
onderwijsgroep met een duidelijke visie. De scholen van Wereldkidz bieden jonge 
mensen op weg naar volwassenheid een optimale basis voor de toekomst. Door 
adequate opvoeding, begeleiding en onderwijs zorgen wij ervoor dat leerlingen zo 
goed mogelijk zijn toegerust om vorm en inhoud te geven aan hun leef- en 
werkomgeving. 
 

3.3.1 Wereldkidz Palet 
Wereldkidz Palet bestaat nu uit de volgende hoofdvestiging en twee dislocaties. 
 

Onderdeel Aantal leerlingen en bruto vloeroppervlak 
Hoofdvestiging: 
Wereldkidz Palet  
Zandweg Oostwaard  

2014: 255 leerlingen  
Buitenweg 310: 610 m2 BVO 
Buitenweg 112: 624  m2 BVO 
Totaal 1.234 m2 BVO 

Dislocatie: 
Wereldkidz Palet  
Bolenstein  

2014: 276 leerlingen 
Gaslaan 22: 1.183 m2 BVO  

Dislocatie: 
Wereldkidz Palet 
Troelstrastraat  

2014: 69 leerlingen 
Troelstrastraat: 875 m2 BVO  
77 m2 BVO semipermanent 
Totaal 952 m2 BVO 

 
3.4 KMN Kind & Co 
 

KMN Kind & Co biedt al meer dan 30 jaar KDV in de regio midden Nederland met 
onder meer kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, locaties voor BSO en 
gastouderopvang. In hun visie draagt een goede samenwerking met het onderwijs bij 
aan een optimale ontwikkeling van kinderen waarbij KMN Kind & Co zich beschouwt 
als pedagogisch partner van het onderwijs en de ouders. 
Kenmerkend voor hun locaties is dat er veel aandacht en zorg is besteed aan een 
passende inrichting en dat er wordt gewerkt met goed geschoolde professionele 
medewerkers. 

 
3.4.1 De Klimop, Op Stelten, Speelkwartier en ‘t Opstapje 

 
KMN Kind & Co is op de Daalsehoek vertegenwoordigd met kinderdagverblijf De 
Klimop en BSO Op Stelten. Op de locatie Bolenstein zit BSO Uit de Kunst en 
peuterspeelzaal ‘t Opstapje. In het gebouw aan de Troelstrastraat zit peuterspeelzaal 
Speelkwartier. 
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Onderdeel Aantal kinderen en eigendom/huursituatie 
Locatie Daalsehoek: 
KDV De Klimop  
 
BSO Op Stelten 

 
36 kinderen, gehuurd van gemeente Stichtse 
Vecht 
50 kinderen, gehuurd van Stichting Reinaerde 

Locatie Troelstrastraat: 
PSZ Speelkwartier 

 
16 kinderen, medegebruik bij Wereldkidz Palet 

Locatie Bolenstein: 
BSO Uit de Kunst 
PSZ ’t Opstapje  

 
30 kinderen, medegebruik bij Wereldkidz Palet 
32 kinderen, gehuurd van derden 

  
De verwachting is dat er in de toekomst extra belangstelling voor KDV en BSO in de 
nieuwe schoolaccommodatie zal zijn.  
 

3.5 Leerlingenprognose en voedingsgebied 
 

3.5.1 Telling en leerlingenprognose Wereldkidz Palet volgens opgave Pronexus 
 
De leerlingentelling en –prognoses van de hoofdvestiging en dislocaties van 
Wereldkidz Palet zijn als volgt. 
 

 Telling Leerlingenrognose

Jaar 2014 2015 2017 2019 2024 2029 2034

Zandweg Oostwaard 255 247 239 237 228 220 215 

Bolenstein 276 262 262 256 247 242 237 

Troelstrastraat 69 63 62 60 58 58 58 

Bolenstein en Troelstrastraat 345 325 324 316 305 300 295

Totaal leerlingen 600 572 563 550 529 518 510

 
3.5.2 Huidig voedingsgebied Wereldkidz Palet 
 

De kinderen die op Wereldkidz Palet Troelstrastraat en Bolenstein zitten, komen voor 
52% uit postcodegebieden 3603 en 3604. Ook in gebied 3601 en 3605 wonen een 
substantieel aantal kinderen. Dit is vertaald in een voedingsgebiedkaartje dat in de 
bijlage is opgenomen. 

 
3.6 Programma 
 
3.6.1 Oppervlakte school volgens de norm van de VNG 

 
De oppervlakte kan volgens de normering van de VNG worden berekend. De BVO 
norm bestaat uit een vaste voet van 200 m2 + 5,03 m2 per leerling. Deze oppervlakte 
geldt voor de totale oppervlakte van Wereldkidz Palet, dus de oppervlakte van de 
hoofdlocatie en de dislocaties samen. De werkelijke oppervlakte van Wereldkidz Palet 
Zandweg Oostwaard bedraagt 1.234 m2 BVO. Voor Wereldkidz Palet ontstaat dan de 
volgende berekening. 

 
Jaar 2014 2015 2017 2019 2024 2029 2034

Totaal normoppervlakte 3.218 3.077 3.032 2.967 2.861 2.806 2.765 

Werkelijk Zandweg Oostwaard -1.234 -1.234 -1.234 -1.234 -1.234 -1.234 -1.234 

Bolenstein  & Troelstrastraat 1.943 1.843 1.798 1.733 1.627 1.572 1.531
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3.6.2 Oppervlakte KDV en BSO 

 
De door KMN Kind & Co opgegeven gewenste totale oppervlakte voor KDV voor 
kinderen 0 - 4 jaar bedraagt maximaal 500 m2. Het is mogelijk dat een deel van deze 
oppervlakte elders wordt gerealiseerd en dit wordt in het vervolg van de initiatieffase 
van dit proces duidelijk. Voor het onderzoek is uitgegaan van nieuwbouw van 500m2 
BVO KDV. De gewenste oppervlakte voor BSO voor Wereldkidz Palet en ook de 
Pionier bedraagt in totaal circa 500 m2. Voor de BSO wordt uitgegaan van zoveel 
mogelijk medegebruik van gebouwen. In de volgende fase moet blijken of dit haalbaar 
is of dat een enkele individuele ruimte toch noodzakelijk is.  

 
3.6.3 Programma gebouw 
 

Het totale globale programma voor de nieuwe schoolaccommodatie is dan als volgt. 
 

Onderdelen Oppervlakte 
(m2 BVO) 

Onderwijshuisvesting (Wereldkidz) 1.800 
BSO (KMN Kind & Co) Volledig medegebruik 
KDV (KMN Kind & Co)  Maximaal 500 
Gymnastiek 475 
Totaal 2.775 

 
3.6.4 Programma schoolplein 
 

Er bestaat geen geldende norm meer voor een verhard en een onverhard plein. 
Meestal wordt voor een school nog gerekend met de voormalige norm van 3 m2 per 
leerling en boven de 200 leerlingen is de minimale oppervlakte 600 m2. Wereldkidz 
wenst niet meer schoolplein dan de voormalige norm voorschrijft. KMN Kind & Co 
heeft een gewenst programma voor het plein van 780 m2 aangeleverd. Buitenspelen 
en de buitenruimte moet ook de volle aandacht in het project krijgen.  
 
Samenvattend is het globale programma voor het schoolplein dan als volgt: 
 

Onderdelen M2 / # Opmerkingen 
Buitenruimte school 600 m2  
Buitenruimte KMN Kind & Co 780 m2  

 
3.6.5 Openbare speelplaatsen 
 

Schoolpleinen zijn al ingericht om te spelen en lenen 
zich daarom bij uitstek voor dit doel. Het semi-
openbaar maken van een schoolplein is afhankelijk 
van de school, de ligging en de omgeving en 
structurele inzet van de bewoners.  

 
Op het kaartje hiernaast is te zien dat rondom 
Wereldkidz Palet Bolenstein (oranje stip) geen 
openbare speelplaatsen aanwezig zijn. Daarom is 
het semi-openbaar maken van het speelplein van de 
nieuwbouw interessant voor Maarssen-dorp. In het 

Figuur 2: Kaart speelplaatsen 
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vervolg van het proces kan worden besproken of dit voor de partijen gewenst is. 
 

3.6.6 Kwaliteitsniveau gebouw  
 
Zowel de gemeente als de gebruikers hebben de intentie om een gebouw te 
realiseren dat op de toekomst gericht is. De aspecten uitstraling, functionaliteit, 
techniek, gezonde & frisse scholen klasse B, duurzaamheid, flexibiliteit van het 
gebouw moeten met een toekomstperspectief van vijftig jaar worden uitgewerkt.  Het 
aspect functionaliteit krijgt specifieke aandacht om tot de gewenste brede school te 
komen.  
 

3.7 Totale schooloppervlakte in Maarssen-Dorp na nieuwbouw van de 
schoolaccommodatie  
 
Het totaalplaatje voor Maarssen-Dorp ziet er na realisatie van de nieuwe 
schoolaccommodatie als volgt uit (gebaseerd op leerlingenaantallen 2014).  
 
Cluster Scholen Aantal 

leerlingen 
Werkelijke 

m2 
M2 VNG 

1. Wereldkidz Palet Zandweg Oostwaard 
Het Kompas Zandweg Oostwaard 

255 
139 

1.234 
807 

1.483 
699 

2. De Klaroen 222 1.670 1.317 
3. De Pionier 443 2.071 2.428 
4. Het Kompas Gaslaan 178 1.045 1.095 
3. / 4. Schoolaccommodatie Wereldkidz Palet 345 1.800 1.736 
 TOTAAL 1.582 8.627 8.758 

 
Na sluiten van Wereldkidz Palet Troelstrastraat en na realisatie van de nieuwbouw 
van de schoolaccommodatie Wereldkidz Palet op de locatie Daalsehoek of locatie 
Bolenstein ontstaat er in Maarssen-Dorp ten opzichte van de norm van de VNG een 
tekort aan oppervlakte. Maarssen-Dorp zit qua onderwijshuisvesting dan ‘krap in zijn 
jasje’. 
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4 Haalbaarheid  locaties 
 
4.1 Algemeen 
 

In dit hoofdstuk zijn de analyses van de locaties Troelstrastraat (nummer 1 in 
onderstaand kaartje), Daalsehoek (2) en Bolenstein (3) beschreven. Ook de locaties 
Zandweg Oostwaard (4) en het Lambrie terrein (5) worden aangehaald, omdat deze 
locaties tijdens het proces ter sprake kwamen.  
Hieronder volgt eerst een korte uitleg waarom de locaties Troelstrastraat, Zandweg 
Oostwaard en Lambrie terrein niet geschikt zijn. Daarna volgt de analyse per aspect 
voor zowel de locatie Daalsehoek als de locatie Bolenstein. Er is ook beschreven 
welke ruimtelijke procedures gevolgd kunnen worden en is vastgelegd wat er in het 
vooroverleg met Welstand is besproken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Locaties die niet geschikt zijn 
 

Al in een vroeg stadium zijn de volgende locaties in het haalbaarheidsonderzoek 
ongeschikt bevonden om nader te onderzoeken. Dit komt enerzijds voort uit de 
analyse en anderzijds voor een belangrijk deel uit de wensen van Wereldkidz. 

 
4.2.1 Locatie Zandweg Oostwaard 
 

Deze locatie is om de volgende redenen ongeschikt bevonden: 
‐ In het verleden is met de omwonenden afgesproken dat er in de toekomst in de 

wijk Zandweg Oostwaard geen bouwvolume wordt toegevoegd 
‐ Zandweg Oostwaard ligt decentraal ten opzichte van het voedingsgebied van de 

scholen Wereldkidz Palet Troelstrastraat en Bolenstein 
 
4.2.2 Locatie Lambrie terrein 
 

Deze locatie is om de volgende redenen ongeschikt bevonden: 
‐ De locatie is voor een groot deel reeds in handen van een ontwikkelaar 
‐ Het programma voor de locatie betreft woningbouw 
‐ De locatie ligt decentraler dan de locatie Bolenstein en de locatie Daalsehoek in 

de visie van Wereldkidz 
‐ De locatie ligt verkeerskundig ongunstig 

 

 
Figuur 3: Locaties te Maarssen‐Dorp 

1 

3 

2

5
4 
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4.2.3 Locatie Troelstrastraat 
 

Deze locatie is om de volgende redenen ongeschikt bevonden: 
‐ Voor Wereldkidz is de locatie geen reële optie in verband met oa het 

voedingsgebied 
‐ De locatie ligt ten opzichte van het voedingsgebied verkeerskundig minder 

gunstig 
 

4.3 Kadastrale gegevens locatie Daalsehoek en locatie Bolenstein 
 
De huidige kadastrale kaarten zien er als volgt uit. 
 
Locatie Bolenstein Locatie Daalsehoek 

 

 
      

 

 
 

  
4.3.1 Kadastrale gegevens locatie Bolenstein 

 
A: Oppervlakte perceel: 4.022 m2  
A: Oppervlakte bebouwing: 1.245 m2 

 
Perceelnummer en eigenaar: 
A: MSN 02 A 06255 G - Wereldkidz (juridisch eigenaar) 

 
4.3.2 Kadastrale gegevens locatie Daalsehoek 
 

Oppervlakte perceel:  
B: Huidige locatie KMN Kind & Co: 1.468 m2 
C: Locatie Stichting Reinaerde: 3.430 m2 
B + C: Totale oppervlakte percelen: 4.898 m2 

 
Perceelnummers en eigenaar respectievelijk: 
B: Maarssenveen, A 4232 – Gemeente Stichtse Vecht 
C: Maarssenveen, A 4233 – Stichting Reinaerde 
 

A 

B 

C 
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4.4 Massastudie locatie Daalsehoek en locatie Bolenstein 
 

Aan ZECC ‘grounded architecture’ uit Utrecht is gevraagd om het programma op de 
locaties Daalsehoek en Bolenstein in een massastudie te vertalen. Daaruit moest 
worden geconcludeerd of de massa op de locaties Bolenstein en Daalsehoek in de 
stedenbouwkundige context past. Tevens is een oplossingsrichting voor verkeer en 
parkeren van Antea Group in de uitwerking verwerkt. 

 
4.4.1 Massastudie locatie Bolenstein 
 

De locatie Bolenstein ligt in het gedeelte waar een mogelijke, maar niet actuele 
ontwikkeling van het Harmonieplein aan grenst. De meegegeven randvoorwaarde 
voor de massastudie was 
derhalve dat de massa van de 
schoolaccommodatie een 
toekomstige mogelijke 
ontwikkeling van het 
Harmonieplein niet in de weg 
mag staan. Verder is het 
creëren van een halfopen 
bouwblok aan de 
Bolensteinsestraat als logische 
oplossing aan de orde geweest.  

 
De studie heeft geresulteerd in 
drie oplopende volumes die een 
omarming van het schoolplein en een overgang tussen de bebouwing langs de 
Bolensteinseweg vormen. Het schoolplein is grotendeels afgeschermd door eigen 
bebouwing en toegankelijk vanaf de Gaslaan. Parkeren is opgelost met een 
parkeerhaven met dubbele parkeerstroken en een enkele kiss and ride aan voorzijde 
langs de Bolensteinseweg.  

 
ZECC’s conclusie is dat het volume op de locatie stedenbouwkundig past.  

  
4.4.2 Massastudie locatie Daalsehoek 
 

Voor de locatie Daalsehoek zijn de twee eerder beschreven percelen aangedragen.  
  

De studie heeft geresulteerd in drie oplopende volumes die een inleiding van de 
bebouwing aan de Doctor Plesmanlaan vormen. Er is toegang met de auto en fiets 
vanaf de Thorbeckelaan mogelijk. Parkeren middels parkeerhaven met dubbele 
parkeerstrook en kiss-and-ride aan oostzijde evenwijdig aan de Thorbeckelaan.  

 
Als alternatief is parkeren middels parkeerhaven met dubbele parkeerstrook aan de 
zuidzijde, haaks op Thorbeckelaan, uitgewerkt. 

 
ZECC’s conclusie is dat het volume op de locatie stedenbouwkundig past.  

 
Figuur 4: Impressie mogelijke ontwikkeling van 

het Harmonieplein (2007) 
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4.5 Bestemmingsplan locatie Daalsehoek en locatie Bolenstein 
 

Vervolgens is bekeken of de volumes binnen het huidige bestemmingsplan passen. 
Hieronder zijn de plankaarten van het vigerende bestemmingsplan van respectievelijk 
de locatie Bolenstein en de locatie Daalsehoek weergegeven. 
 
Locatie Bolenstein Locatie Daalsehoek 

 

 
 

 
4.5.1 Bestemmingsplan locatie Bolenstein 
 

De belangrijkste eisen van het bestemmingsplan voor locatie Bolenstein zijn: 
 Bestemming voor maatschappelijke doeleinden 
 Buiten het huidige bouwvlak zijn geen gebouwen toegestaan 
 De kapvorm van bestaande gebouwen wordt niet gewijzigd 
 De maximale goothoogte en hoogte van bestaande gebouwen (waaronder 

begrepen wordt herbouw of verbouw van deze gebouwen) bedraagt niet meer 
dan de maten zoals deze bestonden op het tijdstip van ter inzage leggen van 
het ontwerp bestemmingsplan 

 De goothoogte en hoogte van nieuw te bouwen gebouwen (niet zijnde herbouw 
of verbouw van bestaande gebouwen) bedraagt niet meer dan respectievelijk 
5,5 m en 8 m 

 
Het volume past op locatie Bolenstein niet binnen het huidige bestemmingsplan. 
 

4.5.2 Bestemmingsplan locatie Daalsehoek 
 

Voor de locatie Daalsehoek zijn dat: 
 Bestemming voor maatschappelijke doeleinden 
 Er staat op de kaart een percentage van 60% aangegeven en dat betekent dat 

het bouwvlak voor dit gedeelte bebouwd mag worden 
 De maximale goothoogte en hoogte van bestaande gebouwen (waaronder 

begrepen herbouw of verbouw van deze gebouwen) bedraagt niet meer dan de 
maten zoals deze bestonden op het tijdstip van ter inzage leggen van het 
ontwerp bestemmingsplan 

 de goothoogte en bouwhoogte van gebouwen bedraagt niet meer dan 
respectievelijk 5,5 m en 9 m 
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 Nadat een archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden en op de betrokken 
locaties geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, zijn de regels 
rondom archeologie niet meer van toepassing 

 
Het volume past op locatie Daalsehoek niet binnen het huidige bestemmingsplan. 

 
4.6 Ruimtelijke procedures locatie Daalsehoek en locatie Bolenstein 

 
4.6.1 Uitgebreide procedure of postzegelprocedure 

 
Voor beide locaties is dus een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Niet in 
verband met de bestemming, maar wel in verband met de bouweisen. Er kan een 
uitgebreide WABO procedure gevolgd worden of een postzegelprocedure. Hieronder 
zijn puntsgewijs enkele afwegingen weergegeven. 
 

- Bij een uitgebreide omgevingsvergunning is de standaard doorlooptijd 26 
weken.  

- Mocht later in verband met leegstand ander gebruik moeten plaatsvinden dan 
kan dit met een eenvoudige procedure indien het significante nadelige gevolgen 
heeft voor de (ruimtelijke) omgeving. Hierbij mag het bebouwd oppervlak en 
volume niet toenemen. 

- Indien gekozen wordt voor een postzegelbestemmingsplan dan moeten we ook 
rekening houden met ca 26 weken. Het voordeel hiervan is dat bij een ruim 
postzegelplan er meer mogelijkheden liggen voor wijzigingen. Nadeel is dat pas 
na het onherroepelijk worden van dit bestemmingsplan een 
omgevingsvergunning kan worden verleend.  

 
De Omgevingsdienst regio Utrecht heeft reeds de omgevingsaspecten getoetst. 
Hieruit blijken vooralsnog geen belemmeringen. Vervolgonderzoeken dienen nog wel 
worden uitgevoerd. In de bijlage is het adviesrapport opgenomen. 
 

4.6.2 Eerste reactie in vooroverleg met Welstand 
 

Welstand heeft in een vooroverleg aangegeven dat het programma van de 
schoolaccommodatie voor beide locaties interessant is om aan stedenbouw te 
werken. De grootte van het programma lijkt verdedigbaar. 
 
In een volgende fase is Welstand geïnteresseerd in een stedenbouwkundige analyse 
en stedenbouwkundig plan. In het vooroverleg is aangegeven dat daarbij aandacht 
zou kunnen worden besteed aan het volgende. 
 
Locatie Daalsehoek Locatie Bolenstein 
Het karakter van de naoorlogse wijk volgen Het dorpse karakter oppakken 
Een paviljoen trapsgewijs creëren, zoals 
bijvoorbeeld bij De Uitkijck in Baarn gedaan 
is 

De dorpse schaal met bijvoorbeeld 
pandstructuur (pandjes) met kappen 
voortzetten 

Het gebouw goed definiëren met relaties 
tussen gebouw en buitenruimte, zodat er in 
de buitenruimte meerdere type plekken 
ontstaan.  

Het gebouw goed definiëren met relaties 
tussen gebouw en buitenruimte, zodat er 
in de buitenruimte meerdere type plekken 
ontstaan. 

Het parkeren haaks op de Thorbeckelaan 
heeft de voorkeur  

Indien de rooilijn opgepakt wordt, dan 
bijvoorbeeld parkeren in het binnengebied 
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4.7 Verkeersonderzoek locatie Daalsehoek en locatie Bolenstein 
 
Met behulp van de massastudie is door Antea Group een grondig verkeersonderzoek 
gedaan naar de veilige bereikbaarheid van de schoolaccommodatie.  
Rondom de schoolaccommodatie zijn gescheiden fiets-, voetgangers- en 
autovoorzieningen nodig. Tevens zijn voldoende parkeerplaatsen én een kiss and ride 
strook onmisbaar. Het verkeersonderzoek heeft geresulteerd in het rapport 
Verkeersonderzoek dat als bijlage is bijgevoegd.  
 
Er is gestart met het analyseren van het huidige autoverkeer middels nauwkeurige 
verkeerstellingen rondom de locaties Daalsehoek en Bolenstein die eind september 
2014 en begin december 2014 zijn gedaan.  
 
Aan de hand van het programma voor de schoolaccommodatie zijn vervolgens het 
benodigd aantal parkeerplaatsen berekend.  
 

Onderdelen # Opmerkingen 
Parkeerplaatsen  38  
Kiss and ride strook 1  

 
Vervolgens is in het verkeersonderzoek onderzocht of (de toename van) het verkeer 
als gevolg van de nieuwe schoolaccommodatie past bij de huidige 
hoofdwegenstructuur en verkeersvoorzieningen. In het rapport Verkeersonderzoek is 
vervolgens geconcludeerd dat de ruimtelijke inpassing van de bebouwing en 
verkeersvoorzieningen op basis van de gegevens en onderzoeken op zowel de 
locatie Daalsehoek als de locatie Bolenstein mogelijk is.  
 
Tot slot zijn in het rapport Verkeersonderzoek aanbevelingen en oplossingsrichtingen 
aangedragen die bij de uitwerking van het nieuwbouwplan in volgende fasen 
meegenomen kunnen worden.  
 

4.8 Tijdelijke huisvesting locatie Daalsehoek en locatie Bolenstein 
 

Voor de realisatie van de nieuwbouw op Bolenstein of Daalsehoek is tijdelijke 
huisvesting noodzakelijk. Hieronder wordt het scenario voor bouw op Daalsehoek en 
bouw op Bolenstein uitgewerkt.  
 

4.8.1 Tijdelijke huisvesting indien locatie Daalsehoek wordt gekozen 
 

Indien de nieuwbouw van de schoolaccommodatie op de locatie Daalsehoek komt, is 
tijdelijk huisvesting voor KMN Kind & Co benodigd. KMN Kind & Co kan met behoudt 
van de huurprijs in het gebouw aan de Troelstrastraat. Uitganspunt daarbij is dat alle 
kinderen van Wereldkidz Palet Troelstrastraat en Bolenstein dan op de Gaslaan 22 of 
Buitenweg 310/312 zitten. 
 

4.8.2 Tijdelijke huisvesting indien locatie Bolenstein wordt gekozen 
 
Indien de nieuwbouw van de schoolaccommodatie op de locatie Bolenstein komt, is 
tijdelijk behoefte aan 13 lokalen en ondersteunende ruimten. Als dit tijdelijk op de 
Troelstrastraat wordt gehuisvest, dan zijn daar 8 extra lokalen en ondersteunende 
ruimten benodigd. Dan is circa 600 m2 BVO tijdelijke huisvesting extra benodigd. 
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Gefaseerd bouwen op de locatie Bolenstein behoort niet tot de mogelijkheden in 
verband met de waarborging van de veiligheid en de kwaliteit van het onderwijs. 

 
4.9 Financiële haalbaarheid locatie Daalsehoek en locatie Bolenstein 

 
Er zijn bij gemeente Stichtse Vecht voor de nieuwe schoolaccommodatie voor 
Wereldkidz Palet met KDV, BSO, een gymzaal en buitenruimte, (nog) geen financiële 
middelen beschikbaar of vastgesteld door de Raad.  
 
Dat betekent dat voor de nieuwbouw een krediet benodigd is, dat moet worden 
vastgesteld door de Raad. De belangrijkste verschillen die invloed op de financiën 
hebben, zijn als volgt. Bij nieuwbouw op de locatie Daalsehoek moet een stuk grond a 
circa 500.000,- verworven worden. Bij nieuwbouw op de locatie Bolenstein is 
aanvullende tijdelijke huisvesting a circa 280.000,- op de locatie Troelstrastraat 
noodzakelijk.  

 
4.10 Standpunt ouders locatie Daalsehoek en locatie Bolenstein 
 

Nadat duidelijk was dat de nieuwbouw van de schoolaccommodatie op zowel locatie 
Daalsehoek als locatie Bolenstein (behalve het bestemmingsplan en de financiën) 
mogelijk is, heeft Wereldkidz begin december 2014 tijdens een ouderavond 
geïnventariseerd welke locatie de voorkeur heeft.  
 
Daar is door de ouders van zowel Wereldkidz Palet Bolenstein als Wereldkidz Palet 
troelstrastraat unaniem de voorkeur vóór de locatie Bolenstein uitgesproken. Op die 
avond is tevens een klankbordgroep van ouders en schoolleiding samengesteld en 
een vertegenwoordiger daarvan heeft later laten weten dat de voorkeur draagvlak 
heeft bij de gehele achterban.  
 
Wereldkidz heeft tijdens diezelfde ouderavond laten weten dat de kinderen tijdens de 
realisatie van de nieuwbouw tijdelijk op de Troelstrastraat worden gehuisvest, omdat 
daar bestaande huisvesting beschikbaar is. Hier zijn geen kritische vragen over 
gesteld. 
 
Wereldkidz ondersteunt het standpunt van de ouders en geeft de voorkeur aan de 
locatie Bolenstein voor de nieuwbouw van de schoolaccommodatie. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 
 
5.1 Conclusies  

 
De belangrijkste conclusies zijn als volgt. 
1. De uitkomst van dit adaptieve haalbaarheidonderzoek is dat de nieuwbouw van de 

schoolaccommodatie voor Wereldkidz Palet op de bestaande locatie Bolenstein 
het meest haalbaar is. Doorslaggevend is hierin het standpunt van Wereldkidz. In 
het onderzoek is uitgegaan een combinatie met KDV, BSO en een gymzaal. 

2. ZECC ‘grounded architecture’ uit Utrecht heeft geconcludeerd dat de volumes op 
beide locaties stedenbouwkundig passen. Het volume is dusdanig dat er voor  
beide locaties te zijner tijd een bestemmingsplan-procedure benodigd is. 

3. Voor de nieuwbouw van de schoolaccommodatie voor Wereldkidz Palet met KDV, 
BSO, een gymzaal en buitenruimte zijn (nog) geen middelen beschikbaar. 
Hiervoor moet een krediet door de Raad van gemeente Stichtse Vecht worden 
vastgesteld. 

 
De overige conclusies zijn: 
1. Er is synergie tussen het schoolbestuur Wereldkidz en het bestuur van de KMN 

Kind & Co. Deze synergie moet leiden tot een brede school waar de gebruikers 
intensief samenwerken. 

2. Er is weinig overmaat ten opzichte van de normering volgens de VNG in de gehele 
portefeuille van Maarssen-Dorp aanwezig, in het bijzonder na de sluiting van 
Wereldkidz Palet Troelstrastraat en de realisatie van de nieuwbouw van de 
schoolaccommodatie waar dit haalbaarheidsonderzoek betrekking op heeft. 

3. Het leerlingenaantal van Wereldkidz Palet Bolenstein en Wereldkidz Palet 
Troelstrastraat is bij de verwachte opening van het nieuwe Kindcentrum in 2017: 
324.   

4. Indien Wereldkidz Palet op Daalsehoek komt, kunnen ouders uit bijvoorbeeld de 
postcodegebieden 3603 en 3604 om praktische redenen een andere school 
kiezen. Anderzijds liggen er rondom de Daalsehoek mogelijk ook kansen voor 
Wereldkidz gezien de wachtlijst bij school De Pionier.  

5. Uitgaande van oplevering van de nieuwbouw eind 2016 bedraagt de genormeerde 
benodigde oppervlakte circa 1.800 m2 BVO. 

6. Volgens de actuele leerlingenprognose van Pronexus is er de komende 15 jaar 
een terugloop van circa 80 leerlingen bij Wereldkidz Palet. Hierdoor is er volgens 
de norm van de VNG de komende 15 jaar in totaal 200 m2 bruto vloeroppervlak 
minder benodigd dan in het teljaar 2014. 

7. KMN Kind & Co wenst een gebouw voor KDV voor individueel gebruik in verband 
met de strikte regelgeving. Dit gaat om maximaal 500 m2 BVO.  

8. KMN Kind & Co koerst op medegebruik van gebouwen voor BSO. Een eventuele 
vergoeding voor medegebruik valt Wereldkidz ten goede. 

9. Het perceel van de locatie Daalsehoek is met 4.847 m2 groter dan de 4.022 m2 
van het perceel van de locatie Bolenstein. 

10. In het rapport Verkeersonderzoek is vervolgens geconcludeerd dat de ruimtelijke 
inpassing van de bebouwing en verkeersvoorzieningen op basis van de gegevens 
en onderzoeken op zowel de locatie Daalsehoek als de locatie Bolenstein mogelijk 
is.  

11. Een gemachtigde van de commissie van Welstand heeft in een vooroverleg 
aangegeven dat het programma voor beide locaties stedenbouwkundig interessant 
kan zijn.  
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12. Vervolgonderzoeken naar de omgevingsaspecten milieu, geluid, lucht, bodem, 
ecologie en archeologie dienen worden uitgevoerd volgens het advies van 
Omgevingsdienst regio Utrecht. 

13. Gefaseerd bouwen op de locatie Bolenstein is vanwege veiligheid en overlast 
geen goede optie. Voor het realiseren van nieuwbouw op de locatie Bolenstein is 
extra tijdelijke huisvesting op de locatie van de huidige Wereldkidz Troelstrastraat 
benodigd.  

14. Voor de locatie Daalsehoek moet grond van Stichting Reinaerde verworven 
worden. Er ligt een concept intentieovereenkomst voor de verwerving van deze 
grond.  

15. Drie gymzalen volstaan voor Maarssen-Dorp. Indien de nieuwbouw bij Daalse 
hoek wordt gerealiseerd is de meest logische plek voor een nieuwe gymzaal, 
locatie Daalse Hoek. Indien de nieuwbouw op Bolenstein wordt gerealiseerd is de 
meest logische plek voor een nieuwe gymzaal, locatie Bolenstein. 

16. Drie gymzalen en vier ‘scholenclusters’ heeft als gevolg dat er altijd een aantal 
kinderen moeten lopen. De kinderen moeten een kwartier lopen (één richting). 

 
5.2 Aanbevelingen 

 
Aanbevolen wordt: 
1. De nieuwbouw van de schoolaccommodatie voor Wereldkidz Palet op de locatie 

Bolenstein te realiseren. 
2. Het voorbereidingskrediet in de Raad vast te laten stellen. 
3. De gehele situatie van scholen, kinderopvang, buitenschoolse opvang en 

gymzalen in Maarssen-Dorp nader te onderzoeken. 
4. Het nieuw te realiseren schoolplein semi-openbaar te maken. Daardoor ontstaat er 

tevens een mogelijkheid om een subsidie voor het inrichten van het schoolplein bij 
Jantje Beton te verwerven.  

5. De oppervlakte te herzien op basis van de leerlingenprognoses per 1 oktober 
2015. 

6. Een deel van het gebouw flexibel (uitbreidbaar, afstootbaar en / of aanpasbaar) te 
realiseren, zodat de verwachte daling van het aantal leerlingen van Wereldkidz 
Palet opgevangen kan worden.  

7. De haalbaarheid van een sportzaal (dubbele gymzaal) te onderzoeken als 
gemeente Stichtse Vecht de gymzaal (1973) op de Huis ten Boschstraat gaat 
vervangen. 

8. Een ruimtelijke studie te doen en een toekomstvisie op te stellen voor het 
Harmonieplein. Daaruit moet blijken of de nieuwbouw van de schoolaccommodatie 
binnen de toekomstplannen past. Geadviseerd wordt dan tevens rekening te 
houden met eventuele vervanging van het Kompas.  

9. Het plan van aanpak voor het vervolg uit te werken. Daarbij wordt de rol van 
bouwheer of gezamenlijk opdrachtgeverschap uitgewerkt, het type bouwproces 
gekozen en het bouwproces voor het vervolg uitgewerkt.  

10. Het plan van aanpak voor het vervolg –na het locatiebesluit door de raad- in een 
klankbordgroep van omwonenden te bespreken. 
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Bronnen 
  

 Achtergrondinformatie gemeente Stichtse Vecht 
 Achtergrondinformatie Wereldkidz 
 Achtergrondinformatie Kind & Co 
 Bestemmingsplannen gemeente Stichtse Vecht  
 www.ruimtelijkeplannen.nl 
 Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Stichtse Vecht 
 Rapport schoolkeuzemotieven 
 Leerlingenprognoses Pronexus  
 VNG-normen 
 Uitvoeringsprogramma duruzaamheid 
 Verkeersonderzoek Antea 
 Kadastrale gegevens 
 Volumestudie ZECC  
 Bouwkostenopgave Vitruvius 

 

 
Bijlagen 

 
A  
 
Voedingsgebied Wereldkidz Palet Bolenstein en Troelstrastraat 
 
 
B 
 
Verkeersonderzoek schoollocaties Maarssen-Dorp 
 
 
C 
 
Advies omgevingsdienst regio Utrecht 


