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Muiden, 13 oktober 2017. 
 
Onderwerp: aankoop Brediusgronden 
 
 
Geachte raad, 
 
De stadsraad Muiden heeft kennis genomen van het gemeentelijke rapport “Studie 
aankoop Brediusgronden” en begrijpt dat bij het besluit over de aankoop van de 
Brediusgronden door de gemeenteraad een keuze gemaakt zal worden voor één van 
de in het rapport beschreven scenario’s. 
 
Als spreekbuis van de inwoners van Muiden pleit de stadsraad voor de keuze van het 
“Bredius sport scenario” en wil u daarbij de volgende overwegingen meegeven: 

 Sport is van groot belang voor het maatschappelijke welzijn van mensen. De 
gemeente heeft daarom een belangrijke taak bij het faciliteren van de 
inwoners van Gooise Meren om te sporten en/of bewegen door bij te 
dragen aan voldoende toegankelijke sportaccommodaties.  

 Met de huidige twee voetbalvelden en het nog te realiseren oefenveld 
beschikt Muiden over sport faciliteiten die te beperkt zijn om aan de 
toekomstige vraag daarnaar als gevolg van de sterke groei van het aantal 
woningen in en rondom Muiden (De Krijgsman en de Bloemendalerpolder 
met respectievelijk 1300 en 2700 woningen) te kunnen voldoen. Uitbreiding 
van de huidige sportvelden is niet alleen noodzakelijk om alle inwoners in de 
toekomst te kunnen laten sporten op een niet al te grote afstand van de 
kern van Muiden, maar is ook  essentieel om Muiden in de toekomst een 
aantrekkelijke woon- en vestigingsplaats te laten blijven. 

 Alternatieve locaties in of nabij Muiden voor sportvelden zijn nu en in de 
voorzienbare toekomst niet beschikbaar gezien de ligging van Muiden tussen 
beschermde landschappen (de Stelling van Amsterdam en Hollandse 
Waterlinie) en ecologische zones (de Waterlandtak). 

 Nu bekend is geworden dat de Mixed Hockey Club (MHC) Muiderberg niet 
verder kan groeien in Muiderberg, is de Bredius de enige locatie in Muiden 
en Muiderberg waar dit gefaciliteerd kan worden. Gezien de huidige en de 
toekomstige vraag naar het beoefenen van de hockeysport en het ontbreken  
van de mogelijkheid daarvoor in de directe omgeving van Muiden en 
Muiderberg leidt een andere keuze dan voor het “Bredius sport scenario” tot 
een zeer beperkt sportaanbod in beide kernen. 



 Een investering in sportvoorzieningen is een investering in de toekomst en 
zal op de lange termijn terugverdiend worden door een betere gezondheid 
van de inwoners en een afname van de vraag naar sociale zorg waardoor 
minder investeringen in de zorguitvoering benodigd zijn.   

 
Tenslotte: vanuit het perspectief van de inwoners van Muiden bezien is de keuze 
voor een ander scenario dan het “Bredius sport scenario” niet alleen een gemiste 
kans, maar vooral ook een aantasting van de leefomgeving en leefbaarheid van 
Muiden op de lange termijn. Wij adviseren u daarom te besluiten tot aankoop van 
de Brediusgronden en daarbij te kiezen voor de invulling overeenkomstig het 
“Bredius sport scenario”.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens de stadsraad Muiden, 

 
 
H. van der Steen, voorzitter 
 
Contactadres: 
Herengracht 77 
1398 AD  Muiden 
 
cc. Besturen van SC Muiden en de Mixed Hockey Club (MHC) Muiderberg 
 
 


