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VERSLAG 
ONLINE BIJEENKOMST
De locatie Bammens komt binnen afzienbare 
tijd vrij voor herontwikkeling. Een bijzondere 
industriële locatie ingeklemd tussen het 
Amsterdam-Rijnkanaal en de Vecht op korte 
afstand van de dorpskern van Maarssen met 
alle dagelijkse (basis)voorzieningen. 

Explorius Vastgoed BV, de projectontwikkelaar,  
voorziet een woningbouwontwikkeling in 
eigentijdse dichtheid passend bij Maarssen. Dat 
houdt in dat de ontwikkeling wordt afgestemd 
op demografische ontwikkelingen, voldoet 
aan de behoeften van de bewuste locatie en 
voldoet aan de sociale en financiële behoefte 
van de inwoners. 

Afgelopen periode is op basis van deze 
kaders een eerste visie opgesteld voor de 
ontwikkeling van het gebied. Een ontwikkeling 
die ruimte biedt aan een breed en divers 
woonprogramma, waarbij de kennis en 
creativiteit van (toekomstige) bewoners, 
omwonenden en betrokken een wezenlijke rol 
speelt bij het vervolg van de planvorming. 

Om hieraan invulling te geven, zijn de volgende 
participatie stappen gezet (1) De verspreide 
huis-aan-huis flyer onder alle inwoners van 
de Friezenbuurt, en (2) Via Facebook en 
website van de Friezenbuurt is opgeroepen tot 
deelname aan de online bijeenkomst. 
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De online bijeenkomst
De online bijeenkomst heeft plaats 
gevonden op dinsdag 16 februari 
van 20.00 tot 21.15 uur. Aan de 
online bijeenkomst hebben acht 
deelnemers deelgenomen: bewoners 
uit de Friezenbuurt, maar ook de 
gebiedsregisseur Stichtse Vecht als 
toehoorder. 

De avond startte met een plenaire 
toelichting over het terrein en de rol 
van Explorius Vastgoed B.V. (door 
Rob Kamp) en een toelichting op 
de ruimtelijke visie (door Menno 
Moerman). Vervolgens is men in 
kleinere groepen verder het gesprek 
aangegaan over de ruimtelijke visie. 
Aan het eind van de avond vond nog 
een korte, plenaire, samenvatting 
plaats. Tevens werd aangegeven dat 
men op de hoogte kan blijven over 
de ontwikkelingen via de website 
www.explorius.nl/bammens. 

De opmerkingen en belangrijkste 
bevindingen zijn in dit verslag 
gevoegd. 

Verder in gesprek
In twee kleinere groepen is het 
gesprek voortgezet aan de hand 
van vier panelen, die gingen over 
de ruimtelijke visie van het plan. 
De deelnemers onderkennen de 
woningbehoefte en zien het belang 
voor woningbouw in.  Zij gaven hun 
visie op het plan en gaven ook aan 
actief mee te willen denken over de 
overgang tussen het Bammensterrein 
en de Friezenbuurt.

Uit de gesprekken zijn de volgende 
uitkomsten en vragen opgehaald:

1. Herwaarderen van het industriële
karakter met plek voor veel groen,
ontmoeting, sport en spel spreekt aan.

2. De ‘’muur’’ tussen het Bammens-
terrein doorbreken om het gevoel
van openheid en verbinding tussen
de Friezenbuurt en de nieuwe wijk te
realiseren.

3. Het openbare karakter van het
Bammensterrein levert een bijdrage
aan de leefkwaliteit van de bewoners
uit de Friezenbuurt, door het groen en
de voorzieningen.

4. Aandacht voor de positionering
van hoogbouw t.o.v. de Friezenbuurt.

5. De variëteit aan woningen –
voor verschillende doelgroepen
en prijsklassen – spreekt aan. Het
Bammensterrein als gemengde wijk
met speciale aandacht voor sociale
huur, starterswoningen, ouderen en
wellicht ook woongroepen.

6. De deelnemers vragen zich af of
het mogelijk is om voorrang te geven
aan (ex-)inwoners uit de gemeente.

7. De openbare ruimte aan de Vecht
naast het wonen aan het water ook
openbare toegang groen.

8. De openbare ruimte aan het
Amsterdam Rijnkanaal voorzien van
sport- en spelfaciliteiten voor de jeugd.

9. De grootste zorgen zijn de ontsluiting 
op de rotonde aan de Straatweg. In
de praktijk is de rotonde een drukpunt, 
aandacht voor de verkeersveiligheid.

10. Diverse suggesties zijn gedaan
om duurzaamheid hoog in het
vaandel te zetten; duurzame energie,
klimaatbestendigheid en biodiversiteit.

http://www.explorius.nl/bammens

