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Muiderslot

De Vecht
Historische kern Muiden

Naardertrekvaart

Het Anker in Mariahoeve
“Nooit-gedacht”
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1 INLEIDING
Naar
ders

Aanleiding
De gemeente Muiden gaat per 1 januari 2016

traat

fuseren met Naarden en Bussum. Op dit moment
staat in de wijk “Mariahoeve” het gemeentehuis

Zu

Noo

van de gemeente Muiden. Vanwege de fusie zal de

idp

old

da
it ge

functie van dit gemeentehuis komen te vervallen. De

eg

cht

gemeente wil onderzocht hebben op welke wijze

erw

woningbouw op deze locatie een geschikte functie is.

De opgave
Het oude gemeentehuis is gelegen in de

Locatie “Het Anker”

uitbreidingswijk de Mariahoeve uit midden jaren
1970. Door het verdwijnen van dit gebouw komt er
ruimte vrij om woningbouw te realiseren. Naast het
realiseren van woningen is de vraag om het parkeren
ach

t

op een logische en passende wijze in te passen.

ged

Het openbaar groen en de speelruimte moeten

oit

tevens op een heldere wijze worden ingepast. De

No

locatie is ongeveer 7500m2 groot. Bij de invulling
van de locatie is het streven om aan te haken op de
woonvisie van Muiden, hieruit blijkt dat er een grote
behoefte is aan woningen voor senioren en eventueel
jongeren. Beide vallen in de sociale categorie.
Concreet is de vraag om stedenbouwkundige
randvoorwaarden op te stellen waarbinnen
ontwikkelingen plaats kunnen vinden. Naast deze
randvoorwaarden wordt gevraagd om twee mogelijke
verkavelingen op te stellen met daarbij de inrichting

Plangebied Het Anker in Muiden

van de openbare ruimte.
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2 MUIDEN
IMOSS is gevraagd om randvoorwaarden op te stellen

een militaire functie had. Rond de 15e eeuw is het

volgende jaren bebouwd met woningwetwoningen.

voor een tweetal locaties in Muiden. Wij vinden het

kerkgedeelte opnieuw gebouwd, in de “laat-Gotische”

Vanaf de jaren vijftig wordt met het bouwen van

van belang om niet alleen te kijken naar de locaties

stijl. De toren heeft nog de originele vorm. Deze kerk

de woonwijk Noord-West de in de middeleeuwen

zelf, maar ook te kijken naar de samenhang tussen

is gelegen aan de Kerkstraat. De vesting Muiden is

afgebakende stadsomgrenzing overschreden. Daarna

deze locaties en de ligging van deze locaties in

gelegen aan de monding van de vecht en lag eerst

volgt de woonwijk Zuid-West. Begin jaren zeventig

Muiden. Locatie “De Jozefschool” ligt in de historische

aan de buitenzijde van de Oude Hollandse Waterlinie

wordt in de Vesting de Bouvy-wijk gerealiseerd, op de

kern van Muiden, de andere locatie, “Het Anker” ligt

en later aan de binnenzijde van de Nieuwe Hollandse

plaats van de oude zoutfabriek van Bouvy. Buiten de

in de Jaren ’70 wijk de Mariahoeve, een wijk die is

Waterlinie.

vesting wordt in de jaren zeventig de wijk Mariahoeve

gebouwd in de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Beide

gerealiseerd.

hebben een sterke relatie met elkaar. Allereerst

De stad bloeide economisch op in de 17e eeuw,

worden de locaties in samenhang bekeken en

maar ondanks dit neemt de stad nauwelijks

Naast de Sint Nicolaaskerk (of grote kerk) kerk

wordt de historische relevantie omschreven, daarna

toe in omvang. Wel vindt er enige verdichting

staat de H. Nicolaaskerk, deze is gelegen aan de

worden de locaties per offerte afzonderlijk van elkaar

plaats. In de negentiende en twintigste eeuw

Herengracht. In de negentiende eeuw wordt besloten

bekeken.

verandert dit snel. De belangrijkste industrieën

dat er een “echte” kerk komt voor de katholieken.

voor Muiden in de negentiende en twintigste

Ingenieurs van Rijkswaterstaat verzorgen het

Historie Muiden

eeuw zijn de buskruitfabriek, de zoutindustrie en

ontwerp en uitvoering, het is een zogenaamde

Één van de eerste vermeldingen van Muiden dateert

de scheepsbouw. Hierdoor ontstaat een behoefte

waterstaatskerk.

uit de achtste eeuw. Doordat het op de grens lag

aan arbeiderswoningen. Eerst worden deze in

van het sticht Utrecht en het opkomende graafschap

opdracht van de industriëlen gebouwd en daarna

Op 15 oktober 1986 is de Vesting Muiden aangewezen

Holland heeft het flink te lijden gehad onder

door particuliere projectontwikkelaars en de

als beschermd stadsgezicht. Dit stadsgezicht omvat

oorlogsgeweld. Omstreeks 1300 is hierom gestart met

woningbouwvereniging. Later draagt de Kruitfabriek

de historische kern, de vesting en (de monding

de bouw van het Muiderslot en vanaf de 15e eeuw

financieel bij aan nieuwbouw. Muiden kan tot

van) de Vecht, de Westbatterij, een gedeelte van

worden de bekende vestingwerken aangelegd.

ongeveer 1930 als een industriestadje worden gezien.

de Zeedijk en het Muiderslot. De vestingwerken

Daarna neemt het aantal forenzen in Muiden sterk toe.

van Muiden (inclusief de Westbatterij) zijn ook

Eerder dan het Muiderslot werd in ca. 1160 gestart

Na de Tweede Wereldoorlog is Weesp aangewezen

aangewezen als rijksmonument.

met de bouw van de toren van de Sint-Nicolaaskerk,

als industrieel centrum voor de noordelijke

waarvan men vermoed dat dit oorspronkelijk een

Vechtstreek, waarmee Muiden langzamerhand zijn

Locaties in Muiden

waterpoort was. Gezien het feit dat deze is gebouwd

industrieel karakter verliest. Na het vrijgeven van de

De grondvorm van de vesting uit de 16e eeuw is

voor het Muiderslot, doet vermoeden dat deze ook

westelijke vestingwallen zijn deze terreinen in 1936 en
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nog in belangrijke mate intact. De wijzigingen en
toevoegingen aan de vesting uit de tweede helft

Zicht op Muiderslot

van de negentiende eeuw bepalen nog steeds
het huidig karakter, zeker in de delen oost en
Muiderslot. Verder is de originele situatie in en
rond de vesting grotendeels behouden met de
open polderlandschappen (verboden kringen en

Jaren ‘70 bebouwing

inundatiegebied), het water, het terrein en gebouwen
van de voormalige kruitfabriek. De overgang van het
open landschap naar de markante contouren van de

Bijzondere ruimte

vesting is nog zeer herkenbaar, behalve bij de wijken
Noord-West, Mariahoeve en Zuid-West.

Zicht over gracht en op de kerk
Locatie “Het Anker”, ligt in de jaren ’70 wijk de
Mariahoeve. Het Anker ligt centraal in deze

Het Anker

wijk en vormt een herkenbare eenheid. Het is
tevens gelegen langs de “hoofdonsluiting” van
de wijk. Vanaf het Anker is het mogelijk om via
langzaamverkeersverbindingen naar de randen

Langzame verbin

van de wijk te gaan vanaf waar men uitzicht heeft
over de polder aan de oostzijde, aan de noordzijde
heeft men zicht op de kazemat het Muizenfort en

Zicht over polder

slot Muiderberg. Aan de westzijde kijkt men uit over

Groene randen

de vestingwerkerken en is de Sint Nicolaaskerk
goed zichtbaar. De wijk Mariahoeve (alhoewel
dat niet zichtbaar is binnen de wijk zelf) ligt in de
oorspronkelijke Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Ruimtelijke analyse locaties in Muiden

OFFERTE STEDENBOUWKUNDIGE KADERS “HET ANKER”, MUIDEN
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3 ANALYSE
Om deze locatie op een goede manier tot
ontwikkeling te brengen en om uiteindelijk passende

Cultuurhistorie

randvoorwaarden te formuleren bekijken wij de

Jaren ‘70 identiteit

locatie zo zorgvuldig mogelijk op vier manieren,

De locatie kent volgens de welstandsnota geen

welke uiteindelijk weer samenkomen in een plan.

bijzondere cultuurhistorische waarden. Toch is de

Allereerst bekijken wij de locatie op het vlak van

locatie een uiting van de stedenbouw in de jaren

beleid, vervolgens de (cultuur-)historie, daarna kijken

‘70. De buurtjes, woonerven, zaagtandstructuren en

wij “vanuit de lucht” naar de plek en ten slotte “vanuit

de verspringing van rooilijnen zijn hier de uitwerking

de straat”.

van. Dit is dan ook de reden dat het centrale gebied
in deze wijk (de plek van het gemeentehuis) zo’n

Beleid

opvallende vorm heeft.

De gemeente Muiden heeft een aantal
beleidsdocumenten die relevant zijn voor

Buurten en erven

deze locatie. Het gaat hier met name om het

omschreven dat de locatie geen bijzondere

Daarnaast zijn er duidelijk clusters van woningen

bestemmingsplan Stad Muiden, het oorspronkelijke

cultuurhistorische waarden bevat. De locatie heeft

zichtbaar. Het herkenbaar houden van de

bestemmingsplan Mariahoeve, de welstandsnota en

wel een sterke herkenbaarheid en dus identiteit. De

centrale plek in de wijk en de maat en schaal

de woonvisie Muiden.

wijk is opgebouwd vanuit een aantal principes waarbij

van de aanwezige eenheden vormen dan ook

de herkenbaarheid gebaseerd is op een herhaling

uitgangspunten voor de randvoorwaarden. De

Bestemmingsplan Muiden

van de woning als basiseenheid. Het beleid is gericht

ontwikkelingen moeten recht doen aan de typische

In het huidige bestemmingsplan kent de locatie

op het beheren van de eenheid per cluster of rij. Een

stedenbouwkundige opzet van de wijk. Deze opzet

een drietal bestemmingen, verkeer, groen en

nieuwe ontwikkeling dient hier dan ook rekening mee

bestaat uit buurten en erven, bijna elke woning grenst

maatschappelijk. In dit geval is dat het gemeentehuis,

te houden.

aan een erf, de woningen om het erf heen vormen

parkeren en een gedeelte spelen. Gezien het feit

als het ware een kleine buurt binnen de wijk. Als

dat de locatie een nieuwe invulling krijgt moet

Woonvisie Muiden

men kijkt naar de toekomst dan is de wens om elke

rekening gehouden worden met een wijziging van het

Qua woningbouwprogramma wordt er gekeken naar

buurt (en dus erf) een eigen, herkenbare identiteit te

bestemmingsplan.

de woonvisie Muiden, waaruit blijkt dat er een grote

geven. Dit kan door middel van beplantingskeuze, of

behoefte is aan woningen voor senioren en eventueel

materialisering van de buitenruimte.

Welstandsnota Muiden

jongeren. Beide vallen in de sociale categorie.

Daarnaast is er de welstandsnota. Hierin wordt

STEDENBOUWKUNDIGE KADERS “HET ANKER”, MUIDEN
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Woontypologiën
Binnen de wijk zijn er nu grofweg een drietal
typologiën te benoemen. Dit zijn de standaard
rijwoningen, rijwoningen met de schuur in de
voorgevel verwerkt en de getrapte twee-onder-eenkap woningen. Om meer variatie in te brengen in
een jaren ‘70 wijk wordt vaak geadviseerd om extra
typologieën toe te voegen. Hiermee wordt het tevens
mogelijk om meer variatie in doelgroepen aan te
spreken.
Ingrepen in een jaren ‘70 wijk/buurt
De afgelopen jaren zijn er een aantal onderzoeken
geweest die gaan over de toekomst van de
bloemkoolwijk. In deze onderzoeken worden
mogelijke ingrepen genoemd die bijdragen aan een
toename van de kwaliteit van een jaren ‘70 wijk,
maar ook recht doen aan de opzet van deze wijk.
Hieronder een opsomming van de relevante zaken uit:
“Ruimtelijke recepten: visie en toolbox”:
•

Vergroot waar mogelijk de hiërarchie en
continuïteit;

•

Concentreren groene openbare ruimte;

•

Insteken op variatie in type groen in de wijk;

•

Versterken van verblijfskwaliteit;

•

Verbeteren van de uitstraling en de
verblijfskwaliteit van de openbare ruimte van het
hart van de wijk;

•

Versterken van de buurtsfeer en creëren van
samenhang per buurt;

•

Toevoegen nieuwe woontypologie;

•

Inzetten op sterke relatie openbare ruimte en
privé;

STEDENBOUWKUNDIGE KADERS “HET ANKER”, MUIDEN
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Een

Eenhe

heid

id

Vanuit de lucht
Ligging in Muiden
Het is belangrijk om te weten hoe de locatie ligt in de
omgeving. Het Anker en de wijk de Mariahoeve liggen
naast de historische kern, aan de andere zijde wordt
de locatie begrenst door de Zuidpolder en aan de
noordzijde ligt de Naardertrekvaart. De locatie heeft
een bijzondere vorm vanwege de structuur van de
jaren ‘70 wijk.
Plangebied
Het plangebied wordt nagenoeg aan alle zijdes
omringd door voortuinen, de uitzondering hierop
zijn twee eenheden met de achtertuinen richting
het gemeentehuis. De locatie wordt met de auto
ontsloten via de oostzijde, door “Nooit gedacht” aan
de zuidzuide ligt een voetpad en aan de oostzijde
is vooral bestemmingsverkeer. In de huidige situatie
wordt in de westelijke hoek het parkeren opgelost en
worden de andere hoeken voor spelen en groen
gebruikt. Het voormalige gemeentehuis is centraal

Een

gelegen in het plangebied.

heid

Groen
Het Anker
Knikken & draaien

Achtertuin
Parkeren

STEDENBOUWKUNDIGE KADERS “HET ANKER”, MUIDEN

10

Groene ruimte
Verharde ruimte

“Nooit gedacht”
Ruimtelijke structuur
De locatie heeft binnen de jaren ‘70 wijk een
opvallende vorm, het is daarnaast ook het hart van de
wijk. Via Nooit-gedacht zijn er een aantal inprikkers
het gebied in waar de huidige parkeervoorzieningen
zijn gesitueerd. De meest noordelijke en westelijke
hoek zijn verhard. De noord-oost hoek en de
zuidelijke hoek hebben een groen karakter. Langs
Zicht over Zuidpolder

deze groene ruimtes lopen voetgangersroutes waar
incidenteel een auto kan komen.
Vanaf de Zuidpolder loopt een groene route naar het
noord-westen waar men zicht heeft over de oude kern
van Muiden. Aan de rand bij de Zuidpolder heeft men
zicht over deze polder. Het huidige gemeentehuis
ligt centraal in de ruimte en vormt samen met de
bestaande bebouwing een ensemble waaromheen
diverse ruimtes liggen.
Inprikkers parkeren
De parkeerplaatsen kennen een inrichting met bomen
en incidenteel hagen. De groene ruimtes en de
groene route worden begeleid door lage hagen.
Het bijzondere van deze locatie is de openheid die
ineens ontstaat wanneer men met de auto, of te voet/
fiets de locatie benaderd. Daarnaast zorgt deze plek
voor een heldere hiërarchie in het weefsel van de
wijk, het centrum is herkenbaar en kent een eigen

bestaande bomen

Hagen

karakter.
Langzaam verkeer
Achterkanten
STEDENBOUWKUNDIGE KADERS “HET ANKER”, MUIDEN
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Vanuit de straat
Andere beleving dan elders
Ook vanuit de straat is goed te zien dat de beleving
van de plek anders is dan elders in de wijk. Het eerste
schema en de foto daarnaast laten dit goed zien. Er
is geen begeleiding van wanden, maar men “komt in
een herkenbare” ruimte terecht. In deze ruimte staat
op dit moment het gemeentehuis. Deze plek zorgt
voor een helder herkenningspunt binnen de wijk.
Voor en achterkanten
Rondom de locatie grenzen voortuinen van woningen,
Op de locatie zelf staan twee wooneenheden met de
achterzijde naar het gemeentehuis.

Zicht vanaf “Nooit-gedacht”

STEDENBOUWKUNDIGE KADERS “HET ANKER”, MUIDEN
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4 STEDENBOUWKUNDIGE RANDVOORWAARDEN
Vervangend parkeren voor buurt

Visie

voetgangers en fietsers. Vanuit deze zijdes komen er

De bijzondere vorm van het plangebied leent zich

inprikkers die ook de richting hebben van de nieuwe

voor het maken van duidelijke ruimtes waarbij

bebouwing. Door deze ook helder vorm te geven

er een nieuwe en zorgvuldige openbare ruimte

wordt de vorm van de locatie versterkt en daarmee

wordt aangelegd die gebruikt kan worden door

ook de herkenbaarheid.

Maken duidelijke wanden

Intern parkeren

bewoners uit de wijk. Ook het parkeren kan goed
worden ingepast. Het parkeren vraagt wel veel

Nieuwbouw zal typologisch en qua uitstraling

aandacht. Aan de randen worden de huidige

anders zijn dan de huidige bebouwing. Het doel is

parkeerplaatsen teruggebracht die nu gebruikt

om hiermee diversiteit en variatie in te brengen in

worden door de omwonenden. Dit aantal ligt tussen

deze jaren ‘70 wijk, maar ook om de identiteit en

de 50 en 60 parkeerplaatsen. Afhankelijk van het

herkenbaarheid van de plek te versterken.

stedenbouwkundig plan kan een gedeelte ook in de
zuid-west hoek worden opgevangen. Het parkeren
voor de nieuwe woningen dient intern te worden
opgelost. Dit kan op maaiveld, maar bij een hogere
dichtheid ook ondergronds. Parkeren aan de rand
krijgt een “zo groen mogelijk karakter”.
Er wordt sterk ingezet op een groene beleving van de
hoeken van het plangebied. Deze groene beleving
zal ook identiteit geven aan deze locatie. De route
vanuit de Zuidpolder naar het noord-westen krijgt
in de toekomst ook een duidelijk vervolg langs het
plangebied.
De rooilijn van de nieuwe bebouwing loopt haaks of
parallel aan de bestaande woningen langs het Anker.
De zuid- en oostrand blijven met name in gebruik door

Groene verbinding

Groene openingen
STEDENBOUWKUNDIGE KADERS “HET ANKER”, MUIDEN
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Max. bebouwingspercentage

Max. dakhoogte

Groene ruimte

Variabele rooilijn

Randvoorwaarden
De randvoorwaarden volgen uit de visie en worden
hieronder puntsgewijs genoemd.
Situering
•

Bouwvlak

De nieuwbouw zorgt voor heldere ruimtes aan de
randen van het plangebied;

•

De nieuwbouw heeft qua richting van de rooilijn
een duidelijke relatie met de twee eenheden aan
de oostkant;

•

De nieuwbouw wordt vanuit de binnenzijde
ontsloten en staat met de buitenste randen direct
tegen het groen;

Verkeer & parkeren
•

De auto-ontsluiting is vanuit “Nooit-gedacht”,
de inprikkers liggen haaks of parallel aan de
bebouwing;

•

Het vervangende parkeren voor de huidige
bewoners wordt gedaan langs “nooit-gedacht” en
door middel van één of twee inprikkers met een
parkeerkoffer. Het nieuwe parkeren wordt binnen
het bouwvlak opgelost;

Massa en vorm
•

De typologie en de vorm van de nieuwe
bebouwing is duidelijk anders de nu aanwezige
woningen;

Informele looproute
Formele loop-/fietsroutes
Bomenroute

STEDENBOUWKUNDIGE KADERS “HET ANKER”, MUIDEN
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•

De bouwhoogte wordt richting “nooit-gedacht”

•

duidelijk ander karakter elders in de wijk;

trapsgewijs hoger. Dit met name met het oog op
de bestaande bebouwing met de achtertuinen

De nieuwe beplanting en bomen zijn van een

•

De oost-west route is duidelijk vorm gegeven.

richting het plangebied;
•

De rooilijnen zijn indicatief weergegeven, ze
geven de richting aan, maar kunnen verspringen

Mogelijke invulling

binnen het bouwvlak;

Binnen de randvoorwaarden zijn er meerdere

•

Het bouwvlak mag voor 50% bebouwd worden;

invullingen mogelijk. Om dit te laten zien zijn er

•

De randen van het bouwvlak staan waar

een tweetal varianten geschetst, beide gelden als

mogelijk direct in het groen en dienen binnen de

voorkeursmodel. Beide doen recht aan de visie en de

architectuur mee ontworpen te worden.

uitgangspunten. Ook wordt er een suggestie gegeven
voor de openbare ruimte.

Openbare ruimte
•

De openbare ruimte is een volwaardig onderdeel
van de planvorming, dus afstemming tussen
verschillende partijen is nodig, met name beheer
vraagt veel aandacht;

•

De randen worden groen vormgegeven, hierin
worden tevens speelgelegenheden opgenomen;

•

De groene ruimtes worden omzoomd door
hagen;

•

De formele (langzame) routes kennen
dezelfde oriëntatie als de nieuwe bebouwing,
hierdoor worden de aanwezige en herkenbare
“driehoeken” versterkt;

•

De formele routes en de interne ruimte in het
bouwblok kennen een inrichting die geïnspireerd
is op de huidige inrichting van de pleinruimtes;

•

Door de groene ruimtes lopen informele paden;

STEDENBOUWKUNDIGE KADERS “HET ANKER”, MUIDEN
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Model patio’s
In dit model is er gekozen voor patio woningen. Deze
typologie kan meerdere doelgroepen huisvesten.
Een deel van de patio’s is gelijkvloers en dus geschikt
voor senioren, een ander deel is weer geschikt voor
starters. De bouwhoogte kan variëren om zo ook
binnen diverse prijsklassen te worden gerealiseerd.
Qua typologie voegt deze iets nieuws toe in de wijk,
maar de vormentaal (zaagtanden) is gerelateerd
aan de jaren ‘70 manier van verkavelen. De patio’s
vormen zich goed naar de beschikbare ruimte en
maken daarmee nieuwe wanden naar het openbare
gebied. De patio’s zijn naar de buitenzijde gesitueerd
en liggen direct aan het groen. De afscheiding is mee
ontworpen in de architectuur van de woning.
Aan de binnenzijde wordt het parkeren voor de
nieuwe bewoners informeel opgelost. De openbare
ruimte refereert qua verharding aan de huidige
invulling van de pleinruimte.
Het groen is gerelateerd aan de plek en vormt
daarmee een duidelijk contrast met de rest van
wijk. Met behulp van het inzaaien van diverse typen
bloemen/gras wordt de bijzondere vorm van de plek
versterkt. Informele routes in het groen verbinden
diverse verblijfs- en speelplekken met elkaar.

STEDENBOUWKUNDIGE KADERS “HET ANKER”, MUIDEN
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Mogelijk beeld
In de doorsnede is goed de kleinschaligheid van
de patio’s en de ruimtes te zien. De binnenruimte
vormt een informeel geheel met verblijfsplekken voor
de bewoners. Rondom heeft het groen een meer
openbaar karakter.
De beelden rondom laten de mogelijke architectuur
zien.

20,3m

5m

5,5m

5m

7,4m
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32,4m

8m

4,5m

12m

13m

9,2m
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4,3m
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Themakaart programma & parkeren
In dit model zitten negentien patiowoningen.
De doelgroep zijn met name senioren,
eenpersoonshuishoudens en wellicht starters.
Deze doelgroep heeft in de CROW een maximale
parkeernorm van 1,4 wanneer we het hebben over
“de schil”. Dit komt neer op een behoefte van 27
parkeerplaatsen. Deze worden gerealiseerd onder de
noemer “plein”. Om de bestaande parkeerplaatsen te
compenseren worden er 52 parkeerplaatsen in het
openbaar gebied gerealiseerd.

Parkeerbalans | Model A2

Parkeerbalans | Model B1

(Parkeernormen volgens gemeente Muiden)

(Parkeernormen volgens gemeente Muiden)

Parkeerbehoefte (A)

Parkeerbehoefte (A)

Woning typologieen

Aantal

Rijwoning woning koop (beuk 5,4m, 5,7m, 6m)
Etagewoning middelduur koop
Totalen gerealiseerd (A)

7
0
7,0

Norm*
max.
1,5
1,5

Behoefte
max.
10,5
0,0

10,5

Parkeerbehoefte (B)

Woning typologieen

Aantal

Rijwoning woning koop (beuk 5,4m, 5,7m, 6m)
Patiowoning
Totalen gerealiseerd (A)

0
19
19,0

Behoefte
max.
0,0
26,6

26,6

Parkeerbehoefte (B)

Parkeervoorzieningen

Aantal Norm
10
1
0
1,80
0
1,55
Parkeerbalans |0 Model 1,30
A2
(Parkeernormen volgens
gemeente
0
1,00 Muiden)
Parkeerbehoefte0 (A) 1,00
Woning typologieen 0
0,80

Parkeren openbaar gebied
Dubbele oprit duur
Dubbele oprit middel duur**
Lange oprit met garage
Lange oprit zonder garage
Enkele oprit met garage
Enkele oprit zonder garage
Totalen gerealiseerd (B)

Verschil maximale norm

Rijwoning woning koop (beuk 5,4m, 5,7m, 6m)
Etagewoning middelduur koop
Totalen gerealiseerd (A)
(B-A)
10,0 - 10,5

Gerealiseerd
10
0
0
0
0
0
0Aantal Norm*
max.
10
7
1,5
0
1,5
=7,0
-0,5

Parkeervoorzieningen
Parkeren openbaar gebied
Parkeren plein
Dubbele oprit middel duur**
Lange oprit met garage
Lange oprit zonder garage
Enkele oprit met garage
Enkele Behoefte
oprit zonder garage
Totalen max.
gerealiseerd (B)
10,5
0,0

10,5
Verschil
maximale norm

Parkeerbehoefte (B)
Parkeren openbaar gebied
Dubbele oprit duur
Dubbele oprit middel duur**
KADERS
ANKER”,
Lange oprit“HET
met garage
Lange oprit zonder garage
Enkele oprit met garage
Enkele oprit zonder garage
Totalen gerealiseerd (B)

Aantal Norm
52
1
27
1,00
0
1,55
Parkeerbalans |0 Model 1,30
B1
(Parkeernormen volgens
gemeente
0
1,00 Muiden)
Parkeerbehoefte0 (A) 1,00
Woning typologieen 0
0,80
Rijwoning woning koop (beuk 5,4m, 5,7m, 6m)
Patiowoning
Totalen gerealiseerd (A)
(B-A)
79,0 - 26,6

Gerealiseerd
52
27
0
0
0
0
0Aantal Norm*
max.
79
0
1,4
19
1,4
=19,0
52,4

Behoefte
max.
0,0
26,6

26,6

Parkeerbehoefte (B)

Parkeervoorzieningen
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Norm*
max.
1,4
1,4
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Aantal
10
0
0
0
0
0
0

Norm
1
1,80
1,55
1,30
1,00
1,00
0,80

Gerealiseerd
10
0
0
0
0
0
0
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Parkeervoorzieningen
Parkeren openbaar gebied
Parkeren plein
Dubbele oprit middel duur**
Lange oprit met garage
Lange oprit zonder garage
Enkele oprit met garage
Enkele oprit zonder garage
Totalen gerealiseerd (B)

Aantal
52
27
0
0
0
0
0

Norm
1
1,00
1,55
1,30
1,00
1,00
0,80

Gerealiseerd
52
27
0
0
0
0
0

79

19

Model bebouwing in het groen
In dit model is er gekozen voor kleinschalige
appartementen woningen. Ook deze typologie
kan meerdere doelgroepen huisvesten. Een
benedenverdieping is geschikt voor senioren en
daarboven zijn er woningen geschikt voor starters of
andere doelgroepen. De appartementen zijn tussen
de twee en drie lagen hoog.
Qua vorm en typologie voegt deze iets nieuws toe in
de wijk, maar het feit dat het bestaat uit drie heldere
eenheden verwijst naar de heldere en herkenbare
eenheden binnen jaren ‘70 wijken. De massa’s liggen
duidelijk los in de ruimte en vormen wanden naar het
groen en naar de “binnenplaats”. Aan de buitenrand
“staan ze met de voeten” in het groen, dit dient
dan ook zorgvuldig ontworpen te worden. Door de
situering van de massa’s worden de hoeken van het
plan begrenst en ontstaan er een aantal duidelijke
driehoeken.
Aan de binnenzijde wordt het parkeren voor de
huidige en nieuwe bewoners deels opgelost.
Het overige parkeren wordt verdiept of half
verdiept opgelost. De openbare ruimte refereert
qua verharding aan de huidige invulling van de
pleinruimte.
Het groen is gerelateerd aan de plek en vormt
daarmee een duidelijk contrast met de rest van
wijk. Met behulp van het inzaaien van diverse typen
bloemen/gras wordt de bijzondere vorm van de plek
versterkt. Informele routes in het groen verbinden
diverse verblijfs- en speelplekken met elkaar.
STEDENBOUWKUNDIGE KADERS “HET ANKER”, MUIDEN
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Mogelijk beeld
De visualisatie laat zien hoe de blokken zich
verhouden tot de ruimte. De hoeken worden
opengesteld en de bomen lopen als het ware op de
oude lijnen door het plan.
De beelden rondom laten de mogelijke architectuur
zien.
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Themakaart programma & parkeren
In dit model zitten vijfendertig appartementen.
De doelgroep zijn met name senioren,
eenpersoonshuishoudens en wellicht starters.
Deze doelgroep heeft in de CROW een maximale
parkeernorm van 1,4 wanneer we het hebben over
“de schil”. Dit komt neer op een behoefte van 49
parkeerplaatsen. Deze worden gerealiseerd onder de
noemer “plein” en ondergronds. Om de bestaande
parkeerplaatsen te compenseren worden er 54
parkeerplaatsen in het openbaar gebied gerealiseerd.

Parkeerbalans | Model B1

Parkeerbalans | Model B2

(Parkeernormen volgens gemeente Muiden)

(Parkeernormen volgens gemeente Muiden)

Parkeerbehoefte (A)

Parkeerbehoefte (A)

Woning typologieen

Aantal

Rijwoning woning koop (beuk 5,4m, 5,7m, 6m)
Patiowoning
Totalen gerealiseerd (A)

0
19
19,0

Norm*
max.
1,4
1,4

Behoefte
max.
0,0
26,6

26,6

Parkeerbehoefte (B)

Woning typologieen

Aantal

Rijwoning woning koop (beuk 5,4m, 5,7m, 6m)
Etagewoning middelduur koop
Totalen gerealiseerd (A)

0
35
35,0

Behoefte
max.
0,0
49,0

49,0

Parkeerbehoefte (B)

Parkeervoorzieningen

Aantal Norm
52
1
27
1,00
0
1,55
Parkeerbalans |0 Model 1,30
B1
(Parkeernormen volgens
gemeente
0
1,00 Muiden)
Parkeerbehoefte0 (A) 1,00
Woning typologieen 0
0,80

Parkeren openbaar gebied
Parkeren plein
Dubbele oprit middel duur**
Lange oprit met garage
Lange oprit zonder garage
Enkele oprit met garage
Enkele oprit zonder garage
Totalen gerealiseerd (B)

Verschil maximale norm

Rijwoning woning koop (beuk 5,4m, 5,7m, 6m)
Patiowoning
Totalen gerealiseerd (A)
(B-A)
79,0 - 26,6

Gerealiseerd
52
27
0
0
0
0
0Aantal Norm*
max.
79
0
1,4
19
1,4
=19,0
52,4

Parkeervoorzieningen
Parkeren openbaar gebied
Parkeren plein
Dubbele oprit middel duur**
Lange oprit met garage
Lange oprit zonder garage
Enkele oprit met garage
Enkele Behoefte
oprit zonder garage
Totalen max.
gerealiseerd (B)
0,0
26,6

26,6
Verschil
maximale norm

Parkeerbehoefte (B)
Parkeren openbaar gebied
Parkeren plein
Dubbele oprit middel duur**
KADERS
ANKER”,
Lange oprit “HET
met garage
Lange oprit zonder garage
Enkele oprit met garage
Enkele oprit zonder garage
Totalen gerealiseerd (B)

Aantal Norm
54
1
50
1,00
0
1,55
Parkeerbalans |0 Model 1,30
B2
(Parkeernormen volgens
gemeente
0
1,00 Muiden)
Parkeerbehoefte0 (A) 1,00
Woning typologieen 0
0,80
Rijwoning woning koop (beuk 5,4m, 5,7m, 6m)
Etagewoning middelduur koop
Totalen gerealiseerd (A)
(B-A)
50,0 - 49,0

Gerealiseerd
54
50
0
0
0
0
0Aantal Norm*
max.
50
0
1,4
35
1,4
=35,0
1,0

Behoefte
max.
0,0
49,0

49,0

Parkeerbehoefte (B)

Parkeervoorzieningen
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Aantal
52
27
0
0
0
0
0

Norm
1
1,00
1,55
1,30
1,00
1,00
0,80

Gerealiseerd
52
27
0
0
0
0
0

79

Parkeervoorzieningen
Parkeren openbaar gebied
Parkeren plein
Dubbele oprit middel duur**
Lange oprit met garage
Lange oprit zonder garage
Enkele oprit met garage
Enkele oprit zonder garage
Totalen gerealiseerd (B)

Aantal
54
50
0
0
0
0
0

Norm
1
1,00
1,55
1,30
1,00
1,00
0,80

Gerealiseerd
54
50
0
0
0
0
0

50
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5 SFEER
Sfeer openbare ruimte
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