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Woonwijk Munster, de bijzondere nieuwe woonwijk in Winsum, is volop in ontwikkeling. De eerste 

fase is inmiddels bouwrijp. In deze nieuwsbrief vindt u alle nieuws en actuele informatie over 

Munster.    

Bouwrijp maken Munster fase 1 zo goed als gereed 

Alle grondwerk, wegen en kabels en leidingen in de eerste fase van Munster zijn, uitgezonderd de 

rioleringsputten, gereed. Voor Munster is de keuze gevallen op een zogeheten drukriolering en daar 

horen pompputten bij. Deze putten zijn besteld, en we rekenen er op dat ze op korte termijn 

geleverd en geplaatst gaan worden.  
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Bruggen en vaarduikers 

In het beeldkwaliteitsplan Munster staan voor de eerste fase als ontsluiting over water twee 

vaarduikers afgebeeld, met een vrije doorvaarthoogte van 1.40 m. Bij de verdere uitwerking van het 

inrichtingsplan voor Munster is vastgesteld dat alle kavels aan vaarwater in Munster fase 2 en fase 3 

bereikbaar zijn met een boot die een brug met een vrije doorvaarthoogte van 2.00 m. kan passeren.  

Om ook de kavels aan vaarwater in Munster fase 1 deze vrije doorvaarthoogte te bieden, zijn de 

twee vaarduikers samengevoegd in één brug (met 2.00 m. vrije doorvaarthoogte). Deze verbetering 

van de bereikbaarheid over water voor de kavels in de eerste fase van Munster betekent tegelijk ook 

dat alle boten langs één locatie varen om van Munster fase 1 via Munster fase 2 en 3 naar het 

Winsumerdiep te varen.  

Op voorspraak van een aantal kavelkopers zal de aanleg van een vaarduiker in de Munstertil (met 

een doorvaarthoogte van 1.40 m.) worden opgenomen in de werkzaamheden voor Munster fase 2 

en fase 3. De gemeenteraad beoordeelt bij de vaststelling van de grondexploitatie voor deze fasen of 

deze investering budgettair ook mogelijk is. 

Het ontwerp voor de brug in de Trekweg naar Onderdendam is gereed. Dat ontwerp wordt nu 

vertaald naar een bestek met tekeningen en de uitvoering kan daarna worden aanbesteed. Het 

ontwerp ziet er zo uit:

 

Ontwerp brug verbinding Munster - Winsumerdiep 

 

Kavelmaten 

De inmeting van alle kavels is uitgevoerd door bureau RUIM en de resultaten liggen nu bij het 

kadaster. Zodra het kadaster de inmeting heeft verwerkt, en de kavels conform de inmeting heeft 

gesplitst, is de kadastrale informatie over de individuele kavels (nummer, maatvoering en 

oppervlakte) beschikbaar. 

Tijdens het bouwrijp maken is gebleken dat de afwerking van taluds van de kavels aan het vaarwater,  

tegen de locatie Lombok aan, niet konden worden aangelegd zoals getekend was; de aanwezige klei 

blijft niet staan bij een talud van 1:1. De praktische uitvoering van een oplossing (een plasberm 

aanleggen en een talud van 1:1,5 aanleggen) betekent dat het deel van de kavel op maaiveldniveau 

wat kleiner wordt, en dat het deel van de kavel met talud / water wat groter wordt. De totale maat 

verandert niet. De gemeente heeft de betreffende kavelkopers een voorstel gedaan voor het 
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aanpassen van de taluds (het aanbrengen van een beschoeiing), zodat de oppervlakte op maaiveld 

klopt met de informatie uit de kavelpaspoorten. 

Gasloos 

In het overleg met kopers, eind april, is vastgesteld dat nog niet alle kopers er uit waren hoe ze om 

willen gaan met de opgave van gasloos bouwen. De heer Sok, die ook op deze avond aanwezig was, 

heeft aangeboden een informatieavond over gasloos bouwen te organiseren. Op deze avond zullen 

twee oplossingen worden getoond. Van beide oplossingen zijn ook de aanleg en exploitatiekosten 

berekend. Zodra er een datum is, zal de gemeente de kavelkopers uitnodigen voor deze informatieve 

bijeenkomst. 

Koopovereenkomst en algemene akte 

De koopovereenkomst en de algemene akte voor Munster zijn in april 2017, tegelijk met het 

bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan, door de gemeenteraad vastgesteld. Beide documenten 

zijn op basis van de input van de notaris en de makelaar, onder andere vanwege de wetgeving 

rondom gasloos bouwen, op een aantal punten gewijzigd. De actuele versies van de 

koopovereenkomst en de algemene akte zullen door het college van burgemeester en wethouders 

worden vastgesteld. Het betreffende collegevoorstel staat op de agenda van het college van 28 

augustus 2018. Zodra het kadaster de kavelsplitsing heeft gerealiseerd, kunnen vanaf dat moment 

koopovereenkomsten worden gesloten. 

Woonrijp maken Munster fase 1 

Op basis van het inrichtingsplan voor de eerste fase van Munster wordt het woonrijp maken 

uitgewerkt. Zodra er een bestek met tekeningen is gaan we het werk aanbesteden. Gelet op de 

aanvragen van omgevingsvergunningen denken we nu dat het woonrijp maken op z’n vroegst begin 

2019 zal starten.  

Munster fase 2 en 3 

Het stedenbouwkundig plan Munster fase 2 en fase 3 is zover dat het college en de raad kort na de 

zomervakantie geïnformeerd worden over dat plan. Het college van burgemeester en wethouders zal 

een aanvraag voor een voorbereidingskrediet (voor het opstellen van het bestemmingsplan en het 

uitvoeren van de daarvoor benodigde onderzoeken) aan de gemeenteraad voorleggen. 


