
l , . ooiecl
1.1 De aanleiding 

In het kader van het vernieuwde élan waarmee in 2001 de 
monumentenzorg door de gemeente ter hand genomen 
zou worden, vonden enige oriënterende gesprekken plaats 
tussen politiek, ambtenaren en enige leden van het 
bestuur van 'Vereniging De Vechtoevers'. 
Al snel werd duidelijk dat de grootste zorg niet de erkende 
monumenten zelf gold; die werden uitstekend verzorgd. 
Belangrijkste punt van zorg bleek te zijn de omgeving 
waarin deze monumenten zijn ingebed; een omgeving die 
minder stringent beschermd is en waarvoor vaak geen 
coherent beleid voorhanden is, waardoor het totaaleffect 
van de monumenten in hun omgeving sub-optimaal blijft, 
dan wel dreigt te worden. 
Tevens werd duidelijk dat een meer samenhangende stu
ring en bescherming van deze omgeving aan de hand van 
een gedetailleerder streefbeeld zou moeten gebeuren dan 
normaal gesproken in een bestemmingsplan wordt gege
ven. Er zou een appendix bij het bestemmingsplan moeten 
komen, aan de hand waarvan langzaam maar zeker naar 
een algemeen gewenst beeld van de omgeving toegewerkt 
kan worden via het aanmoedigen van gewenste ontwikke
lingen, subsidies en een strikt vergunningenbeleid. 
Maar, een gedetailleerd streefbeeld is niet met één vinger
knip voorhanden. Daarvoor is inhoudelijk onderzoek 
nodig van zo'n omvang dat het momenteel buiten de 
mogelijkheden van het Maarssens gemeentelijke apparaat 
zou vallen. Dit heeft ertoe geleid dat B&W op 31 maart 
2003 een vrijwilligersprojectgroep heeft geïnstalleerd, 
geformeerd door 'Vereniging De Vechtoevers' en 

'Historische Kring Maarssen'. De projectgroep doet het 
inhoudelijk onderzoek, waarbij de gemeente faciliteert, de 
reële kosten subsidieert en, bij overeenstemming over het 
resultaat, de aanbevelingen tot uitgangspunt van gericht 
beleid zal maken. Deze werkwijze is te beschouwen als 
experiment en geldt voor dit specifieke project. 

Unaniem viel de keuze op de Kaatsbaan voor een eerste 
gedetailleerd streefbeeld, vanwege de directe nabijheid 
tot de monumentale grachten, maar vooral vanwege de, 
onder de huidige regelgeving moeilijk beheersbare, dyna
miek van deze straat. Ook heeft de Kaatsbaan een lange 
traditie in 'verbeteringen', waarvan de heterogene resten 
thans mede het straatbeeld bepalen. Tenslotte is de onvre
de over het sociaal-economisch functioneren van de 
Kaatsbaan niet van vandaag of gisteren. 
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1.2 De projectgroep 

De projectgroep Kaatsbaan is een groep bewoners van 
Maarssen die zich ten doel heeft gesteld om de Kaatsbaan 
weer aantrekkelijk en functioneel te maken voor iedereen. 
Uitzonderlijk aan dit project is de samenwerking tussen 
privaat en publiek; tussen een groep gemotiveerde, deels 
zelfs specifiek deskundige vrijwilligers met politiek, amb
tenaren, ondernemers en andere direct belanghebbenden. 
Bij gebleken succes kan dit experiment allerlei positieve 
gevolgen hebben. Het is een uitstekende manier om de 
band tussen burger en bestuur te verstevigen. Het laat een 
nieuw niveau van vrijwilligerswerk zien en draagt bij aan 
de acceptatie van het voorgestane beleid. 

De Opdracht 

Maak voor de Kaatsbaan een verantwoord 

streefbeeld dat als uitgangspunt kan dienen 

voor gemeentelijk beleid. 
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1.3 De aanpak 

Om te komen tot een gefundeerd inzicht in de problemen 
van, en mogelijkheden tot het opwaarderen van de 
Kaatsbaan heeft de werkgroep uiteenlopende activiteiten 
ontplooid. 
Begonnen is met onderzoek te doen naar: 
• De ontwikkeling van de Kaatsbaan als historische 

dorpskern; 
» De recente bouwhistorie in de diverse archieven; 
» De verkeerssituatie, met een schuin oog naar het 

Gemeentelijke Verkeer en Vervoer Plan; 
» De sociale structuur; 
» De vigerende gemeentelijke regelgeving: het 

bestemmingsplan, de Algemene Plaatselijke 
Verordening, de welstandsvoorschriften en de 
bouwverordening. 

Vervolgens werd contact gelegd met de gemeenten 
Ijsselstein en Amersfoort. Hier werden zeer leerzame werk
bezoeken gebracht en er is een wandeling door de 
Kaatsbaan gehouden met de heer Frans Kipp, een van de 
stadsarchitecten van Utrecht. 

Vele gesprekken werden gevoerd met belanghebbenden, 
zoals met: 
• De Gehandicaptenraad en de Seniorenraad van 

Maarssen; 
» De ondernemersvereniging; 
» De Kaatsbaanondernemers en bewoners op zelfs 

zeer persoonlijke wijze. 

In de zomer van 2003 werd in de Kaatsbaan een enquête 
gehouden onder bezoekers van de Kaatsbaan, ter aanvul
ling op het rapport "Maatwerk voor Maarssen", over de 
economische vooruitzichten van de Maarssense winkelge
bieden (Ecorys, 2003) 

Natuurlijk zijn gedurende de gehele periode goede con
tacten gelegd en onderhouden met zowel de direct ver
antwoordelijke (elkaar opvolgende) wethouders, als met 
de betrokken ambtenaren van de afdeling monumenten 
en die van Ruimtelijke Ordening, Bouwen & Wonen en 
Communicatie. Tussentijds werd de voortgang besproken 
en werden aanvullende afspraken gemaakt. 

Tenslotte hebben we een methode ontwikkeld om gericht 
te kijken naar gevels met als doel elke gevel apart zo 
objectief mogelijk te kunnen beoordelen, in relatie tot zijn 
omgeving. Wij zijn ons ervan bewust dat enige subjectivi
teit onvermijdelijk is maar door diversiteit en aantal van 
de beoordelaars is het ons inziens een goed en bruikbaar 
instrument. 
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1.4 Reikwijdte vann diditt project 

De Kaatsbaan is een straat. Straten of wegen ontstaan niet 
zomaar, maar altijd met het oog op een specifiekefunctie: 
vervoer van mensen, dieren, goederen van a naar b. Zo 
ontstaan dorpen en steden ook vanuit een functionele 
behoefte: in groepsverband gedurende lange tijd op 
dezelfde plaats willen verblijven. In de stedenbouwkundi
ge oertijd vertoonden vorm en functie een duidelijke 
samenhang. Aan de ene kant de typische geïsoleerde land
bouwnederzetting, min of meer ordeloos rond een brink 
gegroepeerd, zonder doorgaand verkeer; in tegenstelling 
daarmee de verlaten wegen, waarlangs alleen gewoond 
werd om te kunnen werken. Dat werk bestond dan bij
voorbeeld uit dienstverlening aanreizenden (herberg). 
Met andere woorden langs doorgaande wegen wordt 
alleen gewoond als het moet. In veel oude kernenstaan 
langs de van oudsher doorgaande wegen vooral die 
gebouwen die functioneel direct met de weg, het vervoer, 
de handel samenhangen: hotel, stallen, bank, pakhuis, 
garage. We zien dan ook vaak, als uiting van luxe, dat ten
slotte eentweede huis 'op het land' gekocht wordt voor 
vrije tijd en rust. Ook nu gaat niemand, om een extreem 
voorbeeld te geven, voor z'n plezier langs de snelweg 
wonen. 

Terug bij de Kaatsbaan wordt dan duidelijk dat het huidige 
beeld een goede afspiegeling is van de functie. Het is een 
straat met doorgaand verkeer plus de erbij horende handel en 
nijverheid. Erwordt sporadisch gewoond; de functionaliteit 
van de panden, niet de uitstraling, komt op de eerste plaats. 
Om twee redenen begint dit langzamerhand een ongewenste 
toestand te worden. 
In de eerste plaats sluit de Kaatsbaan direct aan op monumen
tale dorpsgezichten, en dreigt daaraan in toenemende mate 
afbreuk te gaan doen. Door de louter functionele benadering 
is in de Kaatsbaan de laatste jaren, vooral op straatniveau, veel 
moois verloren gegaan, dan wel weggedrukt. Dit procesis 
bovendien onder de huidige regelgeving niet eenvoudig in 
betere banen te leiden. 
In de tweede plaats heeft de Kaatsbaan voor publiek veel van 
z'n aantrekkelijkheid verloren door deze monocultuur van 
functionalisme. Het hart van Maarssen begint, ook in econo
mische zin, lichte afstervingsverschijnselen te vertonen. Juist 
deze laatste beeldspraak raakt aan de kern van het probleem: 

een gezond hart functioneert alleen als het is 
ingebed in een gezonde omgeving. 
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Beleid en termijn 
Deze neiging om wat verder te kijken dan de grenzen van 
de Kaatsbaan wordt nog versterkt door de omstandigheid 
dat de werkgroep zich niet aan een politiek bepaalde 
beleidshorizon van bijvoorbeeld 4 jaar gebonden voelt. Bij 
de moeilijke operatie om nieuw leven in een oud dorps
hart te blazen is goede nazorg en optimalisering van over
levingskansen onontbeerlijk. We kunnen zeggen dat elke 
locatie de welstand krijgt die hij verdient. Met andere 
woorden een beleidsvoornemen om de Kaatsbaan visueel 
aantrekkelijker te maken heeft alleen kans van slagen als 
daarvoor solide economische voorwaarden worden 
geschapen. In concreto betekent dit dat er door meer 
mensen gewinkeld moet worden. Dit extra winkelpubliek 
moet niet alleen willen, maar ook kunnen komen. Aan de 
eerste voorwaarde lijkt vrij simpel voldaan te kunnen wor
den door de Kaatsbaan stijlvol aan te kleden en te zorgen 
voor een prettig verblijfsklimaat. Waarover later meer. 
Maar ook valt te denken aan inbedding van de Kaatsbaan 
in een groter, samenhangend winkelgebied, wat al een 
verder vooruitziende blik vergt. 

Over de mogelijkheden om de Kaatsbaan te bereiken valt 
in ieder geval op te merken dat, als dat niet aantrekkelijk 
geregeld is, men tegenwoordig net zo makkelijk naar een 
ander winkelgebied gaat. Voor wie in de buurt woont, in 
het zogenaamde 'primaire verzorgingsgebied', betekent 
aantrekkelijk vaak niet meer dan een efficiënte fiets— of 
looproute. 

Beleid voor de lange termijn zou er op gericht moeten zijn 
om naast aandacht voor het primaire verzorgingsgebied 
ook een regionale aantrekkingskracht na te streven. Ook 
deze tactiek vereist een ver vooruitziende blik, niet alleen 
om ontwikkelingen mogelijk te maken, maar vooral ook 
om zinvolle mogelijkheden niet verloren te laten gaan. 
Wie van iets verder komt, neemt vrijwel altijd de auto. Het 
heeft alleen zin om op een wassende stroom bezoekers uit 
de regio te mikken als de infrastructuur wordt aangepast. 
Aantrekkelijk wil in dit geval zeggen dat men vlot naar een 
gratis parkeerplaats vlak bij de winkels kan rijden. Voor 
Maarssen betekent dit dat er een parkeerbeleid zal moeten 
komen en dat in de nabije toekomst infrastructurele aan
passingen voorzien moeten worden om zowel het parkeer
beleid, als de vlotte doorstroming rond en naar de dorps
kern fysiek mogelijk te maken. Ook in dit geval is het van 
belang de lange termijn in het oog te vatten en er zorg 
voor te dragen dat er op korte termijn geen mogelijkhe
den verloren gaan om dit beleid gestalte te geven. 
Argumenten als 'daar is toch helemaal geen geld voor' of 
'dat is politiek absoluut niet haalbaar' zouden geen rol 
mogen spelen. Niemand weet hoe de situatie over, zeg, 
10 jaar is. 




