
hart van Maarssen 
2.1 Hoe het begon 

Al in een uit 777 daterende bezittingenlijst van het 
Utrechtse bisdom wordt gesproken over 'Marsua (of 
Marsna) in het gouw Niftarlake' dat deel uitmaakte van 
het grote bisschoppelijke gebied tussen Utrecht en 
Muiden. Marsna, oorspronkelijk de naam van een zijrivier
tje van de Vecht, werd later de aanduiding van de zich 
hier ontwikkelende nederzetting. 

In de elfde en twaalfde eeuw werd, op initiatief van de 
kerkvorsten, begonnen met de ontginning van moerassen 
en woeste gronden langs de rivier de Vecht, die tot dan 
slechts gediend had als verkeersader tussen Utrecht en de 
Zuiderzee. Langs de rivier vestigden zich horigen van de 
bisschop van Utrecht als vissers, jagers en boeren. Ter 
bescherming van landbouwgronden en van transport over 
de Vecht werden enkele versterkte, stenen huizen 
gebouwd. Eén ervan was 'het Huis te Maarssen' dat stond 
bij de belangrijke overgang over de Vecht, in de 'zwanen
halsbocht'. Deze bescherming op die belangrijke plaats 
trok ambachtslieden en kleine kooplui aan. 

Na 1585, de val van Antwerpen, zochten vele, vooral eco
nomische, vluchtelingen hun heil in Amsterdam. De explo
sieve bevolkingstoename daar dwong tot huizenbouw, 
waarvoor bakstenen en dakpannen nodig waren. De langs 
de rivier de Vecht aanwezige rivierklei en daar reeds 
bestaande steen- en pannenbakkerijen, boden uitkomst. 
Vele rijke Amsterdamse kooplieden zagen de economische 
voordelen en kochten er grond, boerderijen en veel van de 
bestaande steen- en dakpannenfabrieken. 

Vanaf 1625 ontstond de wens om in de zomer de drukke 
en ongezonde stad te ontvluchten, wat aanleiding werd 
om in het verworven gebied buitenplaatsen te bouwen en 
prachtige parken aan te leggen. Veel van deze buitens 
zijn, soms nog herbouwd na verwoesting, verdwenen. Er 
is veel bebouwing langs de Vecht bijgekomen en zelfs ook 
industrie, waardoor het aanzien soms sterk veranderde. 
Langzaam vormden zich langs en om de Vecht de dorpen 
Maarssen en Maarsseveen. Naast kleine kooplui vestigden 
zich er beurtschippers, steeds meer ambachtslieden en 
zelfs een bierbrouwerij. Ook aan de Langegracht, in de 
Breedstraat en aan de Kaatsbaan vestigden zich nering
doenden en ambachtslieden. Na 1880 zat het economisch 
tij tegen en de net aan de Kaatsbaan gebouwde herenhui
zen bleken slecht verkoopbaar. Ze werden verhuurd, 
bewoond door meerdere gezinnen en er kwamen steeds 
meer winkels in. 
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2.2 De ontwikkeling tot vandaag 

Tot in het begin van de achttiende eeuw was de 
Kaatsbaan een onbebouwde verbindingsweg tussen de 
Diependaalse dijk en de Vechtbrug, en vormde de grens 
tussen Maarssen en Maarsseveen. De naam zou ontleend 
zijn aan het in de zestiende en zeventiende eeuw op die 
plaats beoefende kaatsspel. 
De Kaatsbaan ontwikkelde zich tot een straat waarlangs 
zich, behalve neringdoenden zoals bijvoorbeeld een bak
ker en een melkslijter, ook ambachtslieden vestigden zoals 
onder andere een smid, een schilder en een timmerman. 
Al deze activiteiten vonden met name plaats aan de linker
kant van de Kaatsbaan (gezien vanaf de brug). 

De bakker bakte slechts een paar soorten brood en mis
schien wat koekjes, en had hooguit nog een beperkt assor
timent snoep. De schoenmaker had bruine en zwarte 
schoenen in een gering aantal maten (veel inwoners lie
pen nog op klompen). Tabaksartikelen namen nog minder 
plaats in. Een 'toonbank' en een kast waren voldoende. 
Een raam in de winkel diende dan ook voornamelijk om 
licht binnen te laten. Een woonhuis kon dan ook gemakke
lijk als winkel dienen. Pas in de hierna komende fase 
begon men etalages belangrijk te vinden, maar nog steeds 
lopen winkel en woonhuis in elkaar over, wat nu nog goed 
te zien is in de tabakszaak op nummer 15. 

Ook in de later gebouwde herenhuizen ter rechterzijde 
kwamen steeds meer commerciële activiteiten en werd 
volop meegedaan aan deze ontwikkelingen. 

Soms worden twee woonhuisramen samengevoegd tot één 
groter/breder raam en vaak komt er een deur met glas in 
in plaats van een bijna dichte deur. 
De toegang tot het woonhuis (boven de winkel) komt 
ernaast. 

De Kaatsbaan ontwikkelt zich tot de belangrijkste winkel
straat van Maarssen, ook al doordat veel neringdoenden 
van de Langegracht hun activiteiten naar de Kaatsbaan 
verleggen. 

Hekjes, tuintjes, stoepen en bomen verdwenen. 

De grote veranderingen beginnen rond 1930. Het assorti
ment breidt zich uit en de winkelier wil dat laten zien aan 
de voorbijganger. 
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De tweede golf verbouwingen/aanpassingen vindt plaats 
vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw. De naoor
logse ontwikkelingen leiden tot veel nieuwe producten, 
zoals b.v. een scala aan elektrische apparaten. De winkelier 
wil zijn assortiment nog beter laten zien en de toonbank 
verliest het als promotieplaats definitief van de etalage, 
wat weer grotere ramen tot gevolg heeft. 
De concurrentie neemt ook toe, waardoor meer behoefte 
ontstaat aan een opvallend, zich onderscheidend uiterlijk. 
Naam en product op de winkelruit worden vervangen 
door overhangende luifels en moderne materialen met 
vaak opvallende kleuren aan de puien, neonletters aan de 
gevel en grote uithangborden met reclame. Bovenhuizen 
worden steeds vaker gebruikt als opslagruimte en de apar
te ingang naar de etage vervalt veelal ten faveure van een 
nóg bredere etalage. De benedenhuizen worden voor een 
belangrijk deel definitief 'misvormd' om te voldoen aan de 
zich ontwikkelende ideeën over de functie van uiterlijk en 
inrichting van de winkel. 
De laatste ontwikkeling is dat de etalages verdwijnen en 
de hele winkel etalage wordt. Uit vrijwel alle stadia van de 
hierboven geschetste ontwikkeling treffen we voorbeelden 
aan, waarbij het beeld gedomineerd wordt door de meest 
recente verbouwingen. 
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hart van Maarssen 
2.3 Kaatsbaan anno 2003 

Wij beschrijven de situatie vanuit een aantal verschillende 
perspectieven: stedenbouwkundig, economisch, verkeers
technisch, sociaal en visueel. Er zal wat onvermijdelijke 
overlap zijn met andere hoofdstukken, en misschien sluipt 
tussen de schets van het heden her en der een aanbeve
ling voor de toekomst door. 

Stedenbouwkundig 
De belangrijkste functie van de Kaatsbaan, winkelen en 
horeca, heeft tot een vrijwel zuivere monocultuur geleid. 
De bovenverdiepingen worden overwegend niet (meer) 
voor bewoning gebruikt, en maken vaak een troosteloze 
indruk. De achterzijden dienen nog uitsluitend voor het 
toeleveren van goederen en het afvoeren van afval; en dat 
zelfs gebeurt nog niet professioneel. Het levert een beeld 
op van verlatenheid en anonimiteit, waardoor associaties 
met onveiligheid voor de hand liggen. Dit beeld wordt 
nog versterkt door de aankleding van de publieke ruimte 
die puur functioneel is, dan wel bestaat uit de resten van 
eerdere initiatieven. De functie als doorgaande route voor 
gemotoriseerd verkeer staat bovendien duidelijk op 
gespannen voet met de functie gezellig winkelgebied. 

Economisch 

Uit gesprekken met winkeliers komt een economisch beeld 
tevoorschijn dat niet tot optimisme stemt. De huurprijzen 
bijvoorbeeld staan thans in geen verhouding (meer) tot 
het economisch potentieel van de Kaatsbaan. In plaats van 
de regionale functie van vroeger, is nu de zuigkracht van 
de omliggende moderne winkel- centra goed voelbaar. De 
grondprijzen van de nieuwe centra liggen lager, de con
centratie van verschillende soorten winkels is hoger, er zijn 
vaak één of meer 'trekkers' (Hema, Blokker) en de bereik
baarheid per auto is meestal voorbeeldig. Het ziet er niet 
naar uit dat de Kaatsbaan succesvol zal kunnen concurre
ren met deze puur functionele centra voor 'gemakswin
kelen'. Daarbij komt nog dat de rentabiliteit van 'gewone' 
winkels nauwelijks toereikend is, zodat een vlucht in secto
ren waarin sneller geld wordt verdiend (horeca, vermaak
centra) voor de hand ligt. Een ontwikkeling die haaks staat 
op de mogelijkheid de Kaatsbaan concurrerend te laten 
zijn bijvoorbeeld als centrum voor 'plezierwinkelen'. 
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Verkeerstechnisch 
Opvallend is dat Maarssen geen verkeerscirculatieplan 
heeft. Dit klemt des te meer vanwege de evidente beper
kingen die de Vecht als scheiding tussen de twee delen 
van Maarssen-dorp met zich mee brengt voor de circulatie 
van het verkeer. Het resultaat is dat er in de kern van het 
dorp veel doorgaand verkeer is. Voor dit doorgaande ver
keer is de Kaatsbaan momenteel één van de slagaders. De 
gebruiksbeperkingen die hiervan het gevolg zijn komen 
nog ter sprake. Daarbij komt dat parkeergelegenheid in de 
onmiddellijke nabijheid van de Kaatsbaan (Nassauplein en 
achter Raadhoven) weliswaar voorhanden is, maar dat die 
grotendeels wordt benut door wie er wonen en werken. 
Het aantrekken van meer publiek, immers een voorwaarde 
voor een gezondere economie van de Kaatsbaan, vergroot 
de noodzaak van parkeerplaatsen, waardoor ook de 
gevoelsmatig wat op afstand liggende ruimere parkeerge 
legenheden van Pieter de Hooghplein en Harmonieplein 
er meer bij betrokken moeten worden. Waar de gebieden 
tussen die parkeerpleinen iedere werking als verbindend 
element met de Kaatsbaan missen, roept deze verkeers
technische ('parkeertechnische') situatie een beeld op van 
een Kaatsbaan die door de omringende gebieden eerder 
geïsoleerd dan gevoed wordt. 

Sociaal 
De Kaatsbaan verschilt van bijvoorbeeld de Plesmanlaan 
en het Pieter de Hooghplein in die zin dat bewoners als 
gebruikersgroep vrijwel afwezig zijn. Een belangrijke vorm 
van sociale controle valt hiermee weg, zodat deze rol door 
de overheid (cameratoezicht, agenten) dan wel door de 
winkeliers (stalen rolluiken en strakke inbraakbestendige 
gevels) moet worden overgenomen. Een en ander komt de 
sfeer, zeker buiten winkeluren, niet ten goede. De sociale 
cohesie binnen de belangrijkste gebruikersgroep, de win
keliers, is niet sterk. Van enige gezamenlijkheid inzake 
reclame-uitingen, gebruik van de publieke ruimte, kleur
stelling van de gevels en dergelijke is geen sprake. Als 
gesprekspartner bij de ontwikkeling van beleid voor een 
beter functionerende Kaatsbaan geeft de ondernemersver
eniging vaak geen eenduidige signalen. En als centrale 
ontmoetingsplaats voor gewone mensen is voor de 
Kaatsbaan geen belangrijke rol weggelegd. Enerzijds niet 
door het verkeer in combinatie met de soms uitbundige 
uitstallingen op de stoepen, waardoor je steeds het gevoel 
krijgt in de weg te staan. Anderzijds ontbreekt het de 
Kaatsbaan aan een soort elementaire 'gezelligheid': er is 
nauwelijks bewoning, er is geen groen, er zijn geen infor
mele gelegenheden om even uit te rusten en het is er zeer 
lawaaiig. 
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Visueel 
Dat aan enig coherent beleid inzake de visuele kwaliteit 
van de Kaatsbaan tot nu toe weinig is gedaan, valt duide
lijk te zien. Verbouwingen aan winkelpuien zijn uitgevoerd 
in een reeks stijlen die ieder weliswaar een vluchtige po
pulariteit gekend hebben, maar waar de gedateerdheid 
van afstraalt. Daarbij is aan de beeldkwaliteit van de gevel
rij als geheel blijkbaar zelden of nooit een gedachte 
gewijd. Ook is aan de visuele samenhang tussen winkelpui 
en bovenhuis vrijwel nergens aandacht besteed. Gevoegd 
bij het reeds aangestipte gebrek aan coördinatie inzake 
reclame-uitingen en gebruik van de openbare ruimte, 
geeft het geheel een onverschillige, slordige, en her en der 
schreeuwerige indruk. Terwijl het juist de bedoeling is op 
een zinvolle manier de opmerkzaamheid van de bezoeker 
van het ene aandachtspunt naar het volgende te leiden, is 
het resultaat van deze overvolheid het tegenovergestelde: 
niets lijkt meer de aandacht waard. 

De Kaatsbaan is een geïsoleerde straat; er is visueel geen 
doorloop naar de parkeerplaatsen. Wel lopen er naar
geestige, morsige steegjes naar parkeerplaatsen die door 
hun gebrek aan uitstraling uitnodigen tot achterlaten van 
rotzooi. 

Al met al heeft de Kaatsbaan, zeker in relatie tot de aanpa
lende grachten, een pover aanzien en legt daarmee een 
neerwaartse druk op het monumentale potentieel van de 
in-, aan- en omliggende monumenten. 

Niets lijkt meer de aandacht waard. 

15 




