
2013 6.1 Het streefbeeld 

De Kaatsbaan is een aantrekkelijk winkelgebied in een his
torisch gegroeide omgeving, heeft qua architectuur aan
sluiting met Herengracht en Langegracht, en nodigt daar
door duidelijk uit tot bezoek, bijvoorbeeld tijdens een 
'Vechtwandeling'. Naast een grote diversiteit aan veelal 
exclusieve, speciaalzaken vind je er enige horecagelegen
heden die uitnodigen tot verpozen, maar ook een galerie 
waar je in alle rust de kunstwerken kunt bekijken. Er is 
ruimte om te wandelen of een gesprek met elkaar aan te 
knopen en slechts fietsers, die binnen hun 'strook' dienen 
te blijven, hebben enige snelheid. Groen, in de vorm van 
bomen en struiken op goed gekozen plekken, verzachten 
het straatbeeld en geven schaduwbeelden over straat en 
gevels. Het straatmeubilair past naadloos in het straat
beeld. 

De Kaatsbaan is het hart van het winkelcentrum in het 
oude dorp en dat is ook goed te zien. De mooie bestrating 
loopt van gevel tot gevel, kent geen obstakels, en is dus 
ook goed toegankelijk voor de minder goed ter been zijn
de medemens. De bestrating sluit vloeiend aansluiting op 
de aanpalende gebieden, zoals de Breedstraat met de 
Bolensteinsestraat en de Nassaustraat met Pieter de 
Hoogstraat, Pieter de Hoogplein en Diependaalsedijk met 
elk hun eigen aanvullende activiteiten, waaronder een 
supermarkt, een grote drogist, 'doe hetzelf', kantoorboek
handel en diverse elektronicazaken. 
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Elke maand stromen van heinde en verre bezoekers naar 
Maarssen om deel te nemen aan de evenementen die op 
een vast moment van de maand plaats vinden. Door een 
goede ringwegvoorziening rondom het dorp en duidelij
ke routebewijzering, is het dorpshart, zonder verkeers
overlast in het dorp te veroorzaken, zeer goed bereikbaar. 
De parkeervoorzieningen zijn makkelijk vindbaar en vol
doende voorhanden omdat ook de langparkeerplaatsen 
intussen gerealiseerd zijn. De looproutes vanaf de parkeer

voorzieningen naar de kern, zijn kort tot redelijk kort en 

aantrekkelijk. 
Met name de looproute vanaf de parkeerplaats achter het 

Harmonieplein is meteen al plezierig. Eerst kom je op het 

Harmonieplein zelf. Hier is het cultuurcentrum van 
Maarssen met theater, bioscoop, bibliotheek en restauran
tjes van allerlei soort met hun uitnodigende terrasjes. 

Op het gezellige pleintje, beschaduwd door bomen, doen 
straatartiesten hun best de aandacht te trekken van de 
voorbijgangers. 

Verder door de Breedstraat waar tegenover de kerk de 
cafés zijn geconcentreerd. Het is hier al opvallend rustig, 
want je wordt hier alleen door fietsers gepasseerd, een 
enkele auto met vergunning daargelaten. Over de 
Vechtbrug zie je dan al het doel van je komst, de 
Kaatsbaan, het bijzondere winkelhart van Maarssen en 
met een beetje geluk moet je even wachten omdat de 

brug net open gaat en kun je nog even kijken naar wat 
langskomende pleziervaart met hun meestal goedgemut
ste opvarenden. 

Kortom, een dagje Kaatsbaan in Maarssen is altijd verras
send en welbesteed. 
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De 
6.2 Aanbevelingen,11 
aanbeveling
Samengevat komt de projectgroep Kaatsbaan tot de vol
gende aanbevelingen; voor details hieromtrent wordt ver
wezen naar voorgaande hoofdstukken. 

1. Welstand 
» Verwerk de aanbevelingen van dit rapport in het 

bestemmingsplan. 
* Maak een gevelhandboek met o.a.: gevelaanzien, 

materialisatie en gevelkleuren. 
» Maak een plan voor behoud cq herstel van de verti

cale kwaliteit van de gevel. 
* Stimuleer het onderhoud van panden. 
* Stimuleer het wonen boven winkels; participeer in 

maatregelen die de toegankelijkheid van die 
woningen bevorderen. 

» Maak een strikte regelgeving met betrekking tot: 
- uithangborden; 
- luifels; 
- reclame aan de gevel; 
- reclameverlichting aan de gevel; 
- reclame-uitingen op straat; 
- rolluiken; 
- markiezen; 
- afzuiginstallatie; 
- terrassen. 

« Stel regels op voor beperkte mogelijkheden van 
goederenuitstallingen op straat. 

2013

2. Economie 
» Ontwikkel een plan om branche diversiteit te 

bevorderen. 
• Maak horecacategorieën, die in sluitende regelge

ving onder te brengen zijn. 
» Draag zorg voor een meer evenwichtige vertegen

woordiging per horecacategorie. 
» Maak gezamenlijk met de ondernemers een actie

plan voor breedgedragen maandelijkse evenemen
ten en participeer in de nodige publiciteit daarom 
heen. 

» Stel een bindend schema op voor gestructureerd 
overleg tussen Gemeente en 
Kaatsbaanondernemers. 

» Streef naar branchering per locatie (naar voorbeeld 
van het 'kluifmodel' volgens Ecorys). 
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3. Inrichting Regel een strikt afvalbeleid, door: 
* Maak de Kaatsbaan aantrekkelijk als verblijfsge

bied. 
* Zorg voor bestrating van gevel tot gevel. Maak 

stoepjes voor woningen en een onderscheidende 
stoeptegel voor winkels mogelijk. 

* Richt de Kaatsbaan in met functioneel groen 
* Draag zorg voor (nieuw te ontwikkelen) passend, 

aantrekkelijk, functioneel en goed geplaatst straat 
meubilair (zie bijlage 7.4). 

* Bevorder het gebruik van terrasmeubilatr van 
natuurlijke materialen. 

* Pas verlichting in de Kaatsbaan aan aan het karak
ter van de straat met warmer en sfeervoller licht. 
Plaats alleen lantaarns daar waar licht moet zijn. 

* Onderzoek mogelijkheden om de opgang naar de 
Kaatsbaanbrug minder steil te maken, met name 
belangrijk voor rolstoelen en rollators 

* Verwijder looppaden van het brugdek. Een lijn is 
voldoende, gezien de gewijzigde brugfunctie. 

* Zorg voor visuele aansluiting van de Kaatsbaan op 
de grachten en op de gebieden 
Breedstraat/Bolensteinsestraat en Nassaustraat. 

* Zorg voor een duidelijke en veilige herinrichting 
van de kruising Kaatsbaan-Nassaustraat. 

* Richt de doorgangen naar de parkeerpleinen 
opnieuw in met aansluitende bestrating, groen en 
passend straatmeubilair. 

- stimulering van centrale (ondergrondse) afvalver
zamelmogelijkheden; 
- ontwikkelen van regelgeving ter wering van het 
permanent stallen van privé- en bedrijfscontainers 
in de publieke ruimte op straat, anders dan vlak 
voor en vlak na het ophaalmoment; 
- stimulering participatie van ondernemers bij de 
bestrijding van zwerfafval. 
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4. Verkeer en parkeren 5. Algemeen 
» Pleeg overleg met provincie en buurgemeenten » Zoek een nieuwe locatie voor de wekelijkse markt. 

om de interlokale verkeersstromen beter te kunnen * Draag zorg voor zichtbare politie te voet, en laat 
reguleren. deze surveillance regelmatig plaatsvinden in ver

» Ontwikkel een visie voor een verkeersnet om ver band met vandalismebestrijding en veiligheid. 
keersconstipatie in het dorp te voorkomen. * Formuleer een handhavingsbeleid gelieerd aan het 

* Geef vroegtijdig op de invalsroutes naar het dorp bestemmingsplan en draag zorg voor strikte nale
de parkeerroutes aan. ving. 

» Draag zorg voor duidelijke verkeer- en parkeerge
leiding. 

» Haal alle verkeers- en andere aanduidingsborden 
weg en maak een plan voor plaatsing van slechts 
de hoogstnoodzakelijke borden op cruciale plaat
sen. 

» Maak de Kaatsbaan beter toegankelijk voor rolstoe
len, rollators en kinderwagens. 

» Sluit de Kaatsbaan af voor gemotoriseerd verkeer 
» Regel verkeer over de Kaatsbaanbrug en de grach

ten middels vergunningen. 
» Regel vooraf voorschriften met betrekking tot uit

zonderingen (hulpdiensten en mogelijk noodzake
lijke vergunningen). 

* Draag zorg voor wering van langparkeerders van 
de centrum-parkeerpleinen. 

» Richt op loopafstand parkeerterreinen in voor 
langparkeerders. 

» Richt de bestaande parkeerpleinen beter, groener 
en vriendelijker in. 
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7. Bijlagen, de bouwstenen 

Deze bijlagen vormen een deel van de bouwstenen van 
het geschetste streefbeeld en de daarbij behorende aanbe
velingen. 

De bijlagen bestaan uit: 
- een uitgebreider verslag van gesprekken met de onder
nemers; 
- de vragenlijst van de enquête; 
- ideeën omtrent straatmeubilair ; 
- overzichten van het onderzoek beeldkwaliteit. 
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