Vragen en antwoorden online bijeenkomst Mariahoeveweg, Schootsvelden en P2 13 april 2021
#

Vraag
Antwoord
1 In de nieuwsbrief stond dat het aanleggen van de vestingwallen uitloopt. Is al bekend wanneer de plaat opgeleverd kan worden? Dat is helaas geen onderwerp in de informatiebijeenkomst over de Schootsvelden zuidoost.
2 Komen er nog Essen langs de Mariahoeveweg, tussen de verzorgingsplaats De Hackelaar en de Zuidpolderweg, om de hinderlijke
zonweerkaatsing van de geluidwering, bij de spoorbrug over de A1, voor de bewoners op de Nooit Gedacht weg te nemen. Ook
belangrijk om het zicht VANAF Muiden op de HORIZONVERVUILING door een combinatie van de spoorbrug en
elektriciteitsmasten weg te nemen. Door het plaatsen van de Essen wordt de lange rij van de bestaande Essen op de
Zuidpolderweg en Mariahoeveweg voltooid.
3 We hebben het over schootsvelden? Op wie gaan we schieten en waar mee? Het leger heeft geen geld voor munitie, wij wel? Is
de natuur en zoveel mogelijk bomen niet belangrijker dan terug grijpen naar een ver verleden, ook al is het UNESCO wereld
erfgoed. Er wonen hier al heel lang mensen in Muiden, is dat niet belang nummer èèn.
4 BomenKap/zicht op schootsvelden, is enkel in belang van bezoekers en toeristen. Er moet meer worden gedacht aan het belang
van inwoners. Natuurlijke geluidswal moet behouden.
5 De schootsvelden herstellen met respect voor de huidige bomenrij lijkt mij prima, maar kunnen er dan bomen geplaatst worden
langs de A1
6 Hoe is er door de raad getoetst of er maatschappelijk draagvlak is voor het terugbrengen van de schootsvelden?

7 Komt de sloepenhaven er nog, ik zie hem niet in hety plan

Het gebied tussen de Hackelaar en de zuidpolderweg ligt buiten het plangebied. De Mariahoeveweg sluit in
zuidelijke richting aan. Voor de afscherming van de Hackelaar zijn afspraken gemaakt en uitgevoerd. De
groene afscherming tussen de Mariahoeveweg en de snelweg sluit hierop aan.

Het is een brede belangenafweging waarbij cultuurhistorie, bewonerswensen, recreatie en toegankelijkheid
en natuurwaarden worden afgewogen in een pakket van maatregelen.
Met de inpassing wordt een zorgvuldige afweging gemaakt tussen de belangen, dus ook van de bewoners. Bij
de inpassing worden waar mogelijk bomen behouden met beperkte zichtlijnen.
De zone tussen de nieuwe Mariahoeveweg en de snelweg wordt, zover mogelijk, ingeplant. We moeten wel
rekening houden met hoogspanningsmasten, obstakelvrije zones van de weg en eigendom.
De raad toetst het raadsvoorstel waarin de participatie van belanghebbenden wordt omschreven. Voors en
tegens worden daarbij in beeld gebracht. Daarnaast biedt de raad ruimte voor inspraak tijdens de politieke
avond.
De sloepenhaven is geen onderdeel van dit plan en doorloopt een zelfstandig planproces.

8 Ton van Ooostwaard heeft al een keer een plan gepresenteerd om langs de A1 een groene afscheiding te maken. Stelling van
zie antwoord op vraag 5, de projectleider is bekend met het advies van Ton van Oostwaard.
Amsterdam 2.0 genaamd, met bomen die fijnstof afvangen en weinig onderhoud hebben, dit zou nog een keer geprestenteerd
kunnen worden. RWS heeft de toezegging gedaan om bomen ter compensatie terug te plaatsen voor Muiden en Muiderberg, er
is in principe budget voor.
9 Komt er langs het nieuwe trace van de Mariahoeveweg extra geluidswering langs het traject waar de weg vlak langs de
Nee er komt geen extra geluidswering
geluidswering van de A1 loopt. OP deze plek kan het geluid niet uitvlakken in zuidelijke richting en zal door de geluidswering van
de A1 juist in de richting van Muiden worden weerkaatst. Dit zal extra geluidsoverlast geven van de Mariahoeveweg.
10 Cultuur historisch landschap heeft een lage ecologische waarden.
11

12

13
14

In dit plan wordt een combinatie gevonden tussen diverse waarden, zo ook van natuur. In dit plan wordt een
nieuwe ecologische verbinding gerealiseerd.
Hoe kan het dat rondom Fata Morgana en langs de A1 wel een hoge groene afscheiding komt terwijl er geen goede afscheding is zie antwoord op vraag 2.
voor het zicht vanuit Mariahoeve op de Hackelaar? Dat staat op gespannen voet lijkt mij. Waarom het groen niet helemaal
doortrekken tot voorbij de Hackelaar zoals dat vroeger het geval was?
kan hier kruidenrijke gewassen worden aangepland waar de biodiversiteit wel bij vaart? het gras wat er nu is kun je ervaren als Wij zullen aandacht besteden aan het inzaaien van kruidenrijke gewassen die bijdrage aan de biodiversiteit.
grasvalt geen waarden voor velen dieren. Hier kan heel makkelijk een aanpassing in aanplant worden bedacht waardoor je snel
een verhoogte biodiversiteit behaald
Komt er nog een uitbreiding van de haven thv haven Fort H?
Nee, er wordt geen extra water voor de haven van Fort H gemaakt.
Kunnen we niet geld terug geven aan de "sponsoren"en gewoon zeggen alles is "gelukt" behalve de schoots velden. Er ligt toch Het programma verder met de vesting biedt juist een impuls voor het verbeteren van de leefkwaliteit in en
een lelijke maar noodzakelijke snelweg tussen dus herstel schootsvelden is een wassen neus die alleen bomen kost die al zoveel rond Muiden. De verschillende overheden werken samen voor het goed achterlaten van het oude trace van
zijn weggesloopt door het verkrachten van de vesting wallen? Het geld hoeft toch niet op of zo?
de snelweg.

15 In de NvU p.31 wordt in de het verlengde van de additionele parkeerplaatsen gesproken over “De gemeente Gooise Meren wil
klaar zijn om ook grotere evenementen te kunnen huisvesten in Muiden”. Kunt u concreet aangeven wat dit inhoud en hoe u het
juridische vervolgtraject voor u ziet tav de uiteindelijke omgevingsvergunning en eventuele wijzigingen in het bestemmingsplan
‘stad Muiden’ als gevolg van deze ambitie?

Het organiseren van een groot evenement behoeft altijd een vergunning. In het plangebied is geen
evenemententerrein gepland, enkel een ijsbaan. Voor het plan wordt het bestemmingsplan aangepast en
vrijgegeven voor inspraak. U wordt hierover geinformeerd via de nieuwsbrief VmdVM, de website van de
gemeente en via ruimtelijkeplannen.nl

16 P&R heeft nu al te weining capaciteit. Wordt daar nog iets aan gedaan om de mobiliteit te verbeteren?
17 Welk plan is nu echt het plan, ik zie verschillende situaties bij de Keetpoortbrug /Fort H?

Geen onderdeel van het plangebied, zie mobiliteitsplan gemeente Gooise Meren.
De presentatie toont het laatste ontwerp. De noties worden betrokken bij het opstellen van het definitieve
ontwerp dat voorgelegd wordt aan bestuur.
De parkeerplaats wordt verplaatst, verlaagd en omzoomd met een haag. Hiermee komt de parkeerplaats
minder in het zicht te liggen.

18 Komen er bomen rondom de parkeerplaats, zodat wij al die auto’s niet zien staan? Vanuit mijn woonkamer heb ik nu zicht op
parkeerplaats, snelweg en electriciteitsmasten. Nog meer auto’s zien staan hoeft echt niet

19 Is er (vanuit de RES vraag) ook ruimte/ rekening gehouden om dmv PV overkappingen in combinatie met laadpunten de P2
voorzien worden, zeker nu het niveau naar beneden wordt gebracht.
20 Hoeveel toeristen willen jullie per jaar naar een klein stadje als Muiden gaan halen? Wordt het hier Amsterdam 2.0?

21 Mogen sport velden (schaatsbaan) wel zo dicht langs de snelweg i.v.m. fijnstof en is het verstandig??

Er worden geen overkappingen toegestaan.
Muiden anticipeert op de toename van toeristen met de aanleg van parkeerplaatsen buiten de vesting. De
capactiteit is gebaseerd op de huidige aantallen en faciltieert piekmomenten tijdens evenementen.
Jawel, de schaatsbaan vormt geen probleem. Het is een slimme combinatie met de overloopparkeerplaats.

22 Is er al meer bekend over de herinrichting van het Vestingplein? Ik zie net dat de parkeerplekken daar verdwijnen?

De planrealisatie van het Vestingplein is uitgesteld door het bestuur naar 2024. Het planproces wordt
volgend jaar opgepakt.
23 Graag aangeven waar de zendmast G5 geplaatst wordt!!! Of is die vervallen???
Ericsson heeft een locatie gevonden bij Honswijck
24 Word het stuk nabij Fort H waar straks het fietspad en wandelroute langs loopt (nu ook al) ook nog groener en fraaier ingericht? Dit gebied wordt, gedurende de uitvoering, benut als tijdelijke parkeerplaats. De eindbestemming van dit
Is nu wat desolaat vooral als je vanuit Weesp onder de brug door rijdt.
gebied wordt nog onderzocht: het is o.a. de beoogde locatie van een binnenhaven.
25 Fietspad mariahoeveweg is noodzaak. Waarom is dit nog niet besloten?
26 wat wordt onder groenvoorziening verstaan. planten, gras of bomen? ps een knotwilg is in de winter geen boom , maar een
stopnaald
27 tussen Fatamorgana en de nieuwe randweg liggende terrein is een duidelijke inrit te zien is dit ook een overloopgebied?

De raad beslist in de Perspectiefnota of er middelen worden gereserveerd voor het fietspad.
Groenvoorziening is een container begrip. In het inrichtingsplan worden de verschillen tussen gras, struiken,
hagen, bomen aangegeven.
nee.

28 Genoeg vragen toch al om te beantwoordenover bijvoorbeelde de lijn naar de Hackelaar? Waarom wordt hier nu aan voorbij
gegaan?
29 De parkeerplaats wordt verlaagd, blijft de groene wal wel intact? Maw komt de parkeerplaats vanuit de mariahoeve gesien
achter de wal te liggen (dus niet zichtbaar)?
30 Tegen afspraken in, rijdt er bouwverkeer tijdens de Jozefschool schooltijden. 8:15/8:45 en 14:00/15. Woensdag rond 12:30 uur.
Er zou geen bouwverkeer rijden tijdens volgens de presentatie in november jl. in kazerne

Ligt buiten het plangebied. Voor de afscherming van de Hackelaar zijn de afspraken reeds uitgevoerd. Dit
plan sluit daar op aan.
De parkeerplaats wordt verplaatst, verlaagd en omzoomd met een haag. Hiermee komt de parkeerplaats
minder in het zicht te liggen. Het bestaande grondlichaam van de oude A1, welke dienst doet als
parkeerplaats, wordt hiertoe afgegraven.
Dit betreft het project herstel oostelijke vesting Muiden, namelijk het herstel van de vestingwallen. Melding
wordt doorgegeven aan projectleiding.

31 Ook aan de andere kant van de Spieringbrug naar P&R in de Waterlandtak mogen langs de snelweg ook wel bomen komen.

Dank voor deze tip.

32 blijven de grote elektriciteitsmasten en de lantaarns aan het gezicht onttrokken, of worden die nu plots duidelijk zichtbaar?

Het zicht op snelweg en hoogspanningsmasten wordt op diverse manieren aan het zicht onttrokken: de
aanleg van een groene singel langs de snelweg schermt de geluidswal af, het deels behouden van de
bestaande groen structuur met enkele zichtlijnen en de introductie van een nieuwe laan langs de
toegangsweg naar de Keetpoortsluis maken een groen scherm.
33 Net als vele commentaren hiervoor sluit ik mij aan bij het dringende verzoek van de bewoners in de Mriahoeve om de bomen
De plannen zijn stevig bijgesteld om bomen te sparen die op maaiveld staan. De bomen op het grondlichaam
tussen Fort H en P2 NIET te kappen. Dit is schaars groen voor de bewoners. Schootsvelden zoals in een ver verleden zijn anno
(talud) van de parkeerplaats moeten echter wel wijken. De bomen tussen de Singelgracht en de weg naar de
2021 niet meer van toepassing. Het zicht vanuit de vesting zal lauter op 3 grote parkeerplaatsen zijn. Verderweg ligt de A1, deels Keetpoortsluis kunnen ook behouden blijven. Op basis van levensverwachting wordt achterstallig onderhoud
ondergronds maar zeker ook nog een belangrijk deel bovengronds. Dit is GEEN schoonheid. De bomen leiden van dit uitzicht af. uitgevoerd op de bestaande boomopstand, zo zullen zieke en valgevaarlijke bomen worden verwijderd.
Zicht vanaf de zuidzijde lijkt mij met de haren erbij gesleept. Wie o wie gaat van een van de 3 parkeerplaatsen een doorkijkje
Hiermee ontstaan diverse smalle zichtlijnen van en naar de vesting.
zoeken naar de vesting.
34 Hoe wordt de ‘per ongeluk’ gekapte wilg aan de waterkant gecompenseerd?

Aan de oevers van de Singelgracht wordt een ijsvogelwand aangelegd met wilgentenen in het water.

35 Het gaat niet om de bestaande bomen maar om de groene afscheiding ... niemand wil zien wat er achter die bomen staat
(parkeer plaats, sex club, A1, hoogspanningslijnen ,...) ... jammer dat dat na maanden discussie nog steeds niet duidelijk is

In het plan zijn maatregelen getroffen voor een groene afscherming: langs de singel, langs de entreeweg naar
Keetpoortsluis en langs de snelweg. Zie vraag 35

36 Getekend de bewoner die al 40+ jaar het dichst bij deze bomenrij woont. Sinds jaar en dag zijn deze bomen ook een goede
geluidswal!"
37 Komen er nog bomen langs de vecht richting de spieringbrug? Dit is nu een desolate vlakte
38 worden er alleen bomen gekapt aan de linker kanr van het wandelpad? Er staat namenlijk een 100 jaar oude vlierstruik aan de
rechterkant
39 Waarom wordt er niet voor gekozen om aan de kant van P1 extra parkeerplaatsen te realiseren ipv aan kant vesting muiden.
Verspreiding drukte en meer mogelijkheden bomen planting.
40 De laan zoals vroeger is "opgenomen" betekent dit voorgesteld? Al besloten? Geld beschikbaar?
41 wat gebeurt er met de struiken en de kruidenlaag onder de bomen

We kunnen een deel van de bomen behouden met het bijgestelde plan en introduceren ook een nieuwe
laan.
Nee, in afwachting van de eindbestemming wordt dit gebied niet verder ingericht.
De oever wordt ongemoeid gelaten. Hier zal enkel achterstallig beheer uitgevoerd worden.
Bij de parkeerplaats P1 heeft de gemeente geen ruimte voor de beoogde capaciteitsuitbreiding.
Deze laan wordt opgenomen in het plan dat we in besluitvorming brengen.
Struiken en kruiden dragen bij aan biodiversiteit. Met passend beheer wordt gekeken hoe de kwaliteit en
diversiteit van struiken en kruiden versterkt kan worden.

42 Wat gebeurt er met de ondergrond onder de bomen bij P2? Blijft dit een natuurlijke strook/ondergrond?
43
44
45
46

Het grondlichaam van de voormalige A1 (nu als parkeerplaats in gebruik) wordt afgegraven. Waar geen
grondwerk is kan de bestaande ondergrond behouden blijven.
Hoe hoog worden de bomen in de 2e lijn richting A1?
De bomen langs de entreeweg worden aangeplant met een hoogte van 5-6 meter en kunnen uitgroeien tot
15-20 meter.
Als er geen sloepenhaven komt nabij Fort H, wordt er nu dan al gekeken naar een uiteindelijke inrichting?
zie antwoord op vraag 24.
Vergeet de meidoorn niet
De meidoorn krijgt een belangrijke rol op de vestingwallen.
Dame, heren, graag antwoord waarom bij de A1 geen groenvoorziening (bomen!) wordt doorgetrokken tot voorbij de Hackelaar? Dit valt niet binnen het plangebied, voor de afscherming van de Hackelaar zijn de afspraken gemaakt en
Als jullie veel zorg aan het uitzicht van bewoners richting A! willen geven dan is het met alle reacties toch duidelijk dat wij,
reeds uitgevoerd. Vanuit het plangebied van de nieuwe Mariahoeveweg sluiten we aan op deze
inwoners, niet tegen een parkeerplaats, A1 schermen en de Hackelaar aan willen kijken!!
gerealiseerde groenstructuur.

47 Loopt de groenvoorziening langs de A-1 door t/m eind van het geluidsscherm. Slagboom naar Hakkelaar verzorgingsgebied is
gevaarlijk. Toegang wordt regelmatig gebruikt door fietsers en geparkeerde autos
48 Komen er ook bomen vlak langs de snelweg?

49 Er staan 3 eiken inderdaad op de helling worden deze bespaard
50 hoe wordt voorkomen dat er rond de rotonde olifantenpaadjes ontstaan? Toch niet met betonblokken, zoals nu?
51 Zonde centen van zo’n lelijk bord. Wij in Muiden genieten liever van een natuurlijke omgeving zonder dit soort lelijke borden te
zien.
52 Ik kan ook nog extra info geven over de rijke vegetatie die het bosje rijk is wellicht leuk om bij de belevingsroute op te nemen.
53
54
55
56
57
58
59
60

De groenvoorziening tussen de Mariahoeveweg en de A1 sluit aan op de bestaande beplanting (knotwilgen )
vd Hakkelaar.
De zone tussen de nieuwe Mariahoeveweg en de snelweg wordt, zover mogelijk, ingeplant met een
groensingel. We moeten wel rekening houden met hoogspanningsmasten, obstakelvrije zones van de weg en
eigendom.
Het talud wordt afgegraven en daarmee verdwijnen de bomen op het talud.
Rondom de rotonde wordt een voetpad gemaakt.
De vormgeving van het bord wordt nog nader afgestemd met de huisstijl van de gemeente.
Goed om te weten, we horen graag uw waarnemingen over de vegetatie.

Verlengde van de Herengracht wordt Herenlaan?
iepen leuk voor de lente sneeuw
Wordt er iets bedacht om te voorkomen dat op de Kazematten graffiti wordt aangebracht? Dat zou zo zonde zijn...
Kan de bomenrij bij de rotonde gesloten worden?
Initiatief skatepark? Al langere tijd zijn er kinderen en volwassenen actief voor een skatepark
Hebben jullie een idee over de leeftijd van de bomen die jullie gaan herplanten
wat is de geplande einddatum van dit project? M.a.w. hoe lang rijden er nog grote vrachtwagens door de wijk?
De schootsvelden in verband met zicht op de vestiging moet een open structuur zijn met niet te veel en rommelige indruk

De suggestie geven we door aan de namencommissie.
Dank voor deze tip.
Dank voor deze tip.
De bomenrij loopt door tot aan de rotonde.
Het skatepark wordt in het Westbatterijpark gerealiseerd.
De leeftijd is onbekend, de hoogte is 5 tot 6 meter.
Einddatum uitvoering is 2024, de uitvoering blijft buiten de wijken van Muiden.
We zorgen voor het herstel van het open weidelandschap met karakteristieke sloten en verankeren dat in
het bestemmingsplan.
61 en hiermee bedoel ik eventuele particuliere initiatieven
De ijsbaan geeft weinig overlast en een voedselbos wordt ingepast in de groene bosrand rondom
Mariahoeve
62 op de parkeerplaatsen worden regelmatig auto’s beschadigd dan wel open gebroken. Is daar iets tegen bedacht? Camera’s o.i.d. We hebben geen camera's gepland op de nieuwe parkeerplaats.
63 P2 kan verlicht worden in combinatie de PV (zonnestroom) overkappingen en levert meteen de nodige energie (laadpunten) voor Er komt geen overkapping op P2
de directe omgeving.
64 Kunnen we de toekomstige Keetportlaan en herengracht gelijk voorzien van 30km speedheuvels?
De weg wordt ontworpen voor 30 km /uur. Verkeersremmende maatregelen zijn dan niet nodig.
65 Wat is de visie op deze schootsvelden en de aansluiting op het gebied Oost bij Hackelaar en de Noordpolder. De grote
parkeerplaats Hackelaar is toch onacceptabel als jullie nu langs de A! een groenvoorziening plaatsen die het zicht op de lelijke
schermen wegneemt?
66 Wij horen graag hoe de ondergrond bij huidig P2 zal worden ingepland/ingezaaid en hoe dit wordt onderhouden mbt
maaien/behoud.
67 Hoeveel evenementen met hoeveel bezoekers wil de gemeente op jaarbasis in de vesting organiseren of laten organiseren?

zie antwoord op vraag 47.

De parkeerplaats wordt deels verhard en deel in grasbetonsteen uitgevoerd en ingezaaid. Randen bieden
ruimte voor kruidenrijke mengsels. Met maaibeheer (inc frequentie) wordt een gewenst kwaliteitsbeeld
bereikt.
Zie evenementenbeleid gemeente Gooise Meren.

68 Op de parkeerplaats is ruimte voorzien voor 2 touringcars. Hoe wordt en niet ondenkbaar groter aanbod opgevangen?
De overloop parkeerplaats kan dit tijdelijk opvangen.
Doorgestuurd naar P1?
69 ligt het fietspad dan niet aan de verkeerde kant van de weg?" als het fietspad langs de nieuwe autoweg ook nodig is voor het
Nee, het fietspad ligt aan de noordzijde vd Mariahoeveweg en maakt het beheer van oevers mogelijk.
onderhoud van de waterkant
70 Op de parkeerplaats is ruimte voorzien voor 2 touringcars. Hoe wordt en niet ondenkbaar groter aanbod opgevangen? Doorgestuurd
Er isnaar
inderdaad
P1? ruimte voor 2 bussen/touringcars. Worden dat er meer, dan zullen zij elders op P2 moeten
gaan staan. Kan dit niet, omdat het vol staat, is er de overloop parkeerplaats. Wij verwachten dat deze
ruimte voldoende is.

