Lopende plannen en projecten

initiatiefnemer en
deelnemende partijen
(n.t.b.)

fase/planning
(n.t.b.)

financiën/raming
(n.t.b.)

Concept lijst ambities en projecten - Programma Muiden
Status

Achterliggend beleids- of
ambitiestuk

In uitvoering

Gooise Meren plannen en
projecten

KNSF

Inpassing kleinschalige voorzieningen
Winkels, horeca, sport of een gezondheidscentrum

Gooise Meren plannen en
projecten

Gemeente

Ontwerpen en bestekken door KNSF
worden getoetst door gemeente. Dit jaar
wordt eerste deelplan openbare ruimte
opgeleverd. (Vaststellingsovereenkomst)

opmerkingen

- Bepalen wat benodigd is
(voorzieningenscan)
- Onduidelijkheid over locatie winkels en
voorzieningen en bijbehorende kosten
binnen de Krijgsman
- Aandachtspunt: te weinig openbare
ruimte en te smalle wegen
(belemmeringen calamiteiten)

Onderdeel van de
Krijgsman, kosten
voor rekening KNSF

In ontwerp (eigen participatietraject)

Bouwaanvraag ingediend
Ontwerp schoolpleininrichting afmaken

Ontwerpfase

Onderdeel van de
Krijgsman, kosten
voor rekening KNSF

Uitvoeringskrediet

Ontwerp/uitvo
eringsfase

Wordt per deelplan opgeleverd. |Er kan
nog niet gevaren worden, daarvoor moet
de sluis eerst geschikt gemaakt worden.
Bewoners betalen canon aan gemeente
voor het onderhoud van de vaarwegen.
(gemeente wordt nautisch beheerder)

Start bouw
april 2020,
oplevering
medio 2021,
opening sept.
2021
In uitvoering,
medio 2020
gereed

Gooise Meren plannen en
projecten

B/A

Uitvoering openbare ruimte
- Bij de inrichting van de wijk spelen groen en water, de
openbare ruimte en natuur- en cultuurhistorische
waarden een grote rol

Gooise Meren plannen en
projecten

U

U

Inpassing basisschool (IKC)
- Kinderopvang

Gemeente

Krijgsman
Uitvoering woningen Krijgsman
- In totaal maximaal 1.300 woningen, die worden
opgeleverd in verschillende fasen

B

Gooise Meren plannen en
projecten

Dekking
kostenprojectmana
gement en
begeleiding/
toetsing uit leges
bouwvergunningen

U

Uitvoering ontsluiting Bredius en Krijgsman
- Maxisweg

Gemeente

U

Bruggen over Trekvaart
- Twee bruggen voor langzaam verkeer en één brug voor
auto’s + bushaltes

KNSF

KNSF

B

Ontsluitingsweg A1- De
Krijgsman/Bredius
inclusief drie bruggen over de
Trekvaart
Gooise Meren plannen en
projecten

-

A = Ambitie / doelstelling

Ligplaatsen t.b.v. bewoners binnen plangebied Krijgsman

B = Ter besluitvorming

Gooise Meren plannen en
projecten

Batterijpark in de Krijgsman
- Een waterrijk park, waar recreatie mogelijk is
- Drie zones: 1) bloemen en grassen 2) grasveld om te
spelen en om eventueel evenementen te houden 3)
avontuurlijke speelzone met bankjes
Park is bereikbaar via bruggetjes en is auto- en bootvrij

U/A

U = Uitvoering

* Ingrepen enkel met de nadruk op een passende invulling voor het gebied; dit wil zeggen voor de bebouwing (massa en architectuur), de inrichting van de openbare ruimte (verhouding) (groen/verharding) en van de achterlaatlocatie, zijnde UNESCO gronden. En daarnaast een passende
invulling van eventuele bebouwing bij de herinrichting van de P1 in deze context.
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U/B

U

B

Bredius
Uitvoering ontwikkeling Brediuspark
- Woonrijp maken locatie sporthal / hockeyvelden
- 2 hockeyvelden, een oefenveld, een sporthal en 90
woningen (BP gaat uit van minder) bijkomen (waarvan 50
sociale huur)
2 Voetbalvelden reeds aanwezig
-

Uitvoering beplantingsplan groenzone Bredius

Bestemmingsplan herziening Bredius
- I.v.m. verdichting woonprogramma

Gooise Meren plannen en
projecten

Gooise Meren plannen en
projecten
Beplantingsplan/VO groenzone
Bredius

Concept Nota van
Uitgangspunten Schootsvelden,
ontwikkelvisie en handboek
VmdVM, Landschapsplan
Schootsvelden

B

Grondzaken: Eigendom RVB overdragen aan eindbeheerder
- Eigenaar RVB draag over aan Gooise Meren, NGO's en
particulieren

B

Schootsvelden Zuidoost
Verleggen Mariahoeveweg
- Verleggen van de Mariahoeveweg, 80km
gebiedsontsluitingsweg met goede doorstroming en
passend in de landschapsstructuur
Opknapbeurt openbare ruimte, vergroening

B

Verleggen kabels en leidingen langs de verlegde
Mariahoeveweg
- Aanleg van een nieuw nutstrace
- Gebruik maken van de verleggingsregeling

Concept Nota van
Uitgangspunten Schootsvelden,
ontwikkelvisie en handboek
VmdVM, Landschapsplan
Schootsvelden
Concept Nota van
Uitgangspunten Schootsvelden,
ontwikkelvisie en handboek
VmdVM, Landschapsplan
Schootsvelden
Concept Nota van
Uitgangspunten Schootsvelden,
ontwikkelvisie en handboek
VmdVM, Landschapsplan
Schootsvelden

-

B

Aanleggen fietspad en rotonde rondom Mariahoeveweg
- Vrijliggend Fietspad Spieringbrug – Herengracht –
Mariahoeveweg
Regionale fietsnetwerk compleet maken inclusief veilig
kruispunten (rotondes of VRI)
-

B

A = Ambitie / doelstelling

Concept Nota van
Uitgangspunten Schootsvelden,
ontwikkelvisie en handboek
VmdVM, Landschapsplan
Schootsvelden
-

B = Ter besluitvorming

Herstel open polderlandschap Schootsvelden
- Verwijderen oude Mariahoeveweg incl. herstel sloten ter
plaatse
Bomen planten en inzetten voor versterking structuur
landschap

U = Uitvoering

Gemeente

Uitvoeringskrediet
Hockeyvelden.
Ontsluiting en
parkeren uit
grondexploitatie

Gemeente

Vaststelling
eind 2020

Gemeente/ Regio
en Provincie.
Uitvoeringskrediet
aanvragen op basis
van DO 2021.

1 of 2
Hockeyvelden
incl. parkeren
en ontsluiting :
september
2020
Sporthal
gereed eind
2021,
woningen
gereed 2023
Medio 2021

Gemeente/Stuurgroep
Gooi en Vechtstreek

Ontwerpfase
VO/DO in
2020
Uitvoering
vanaf 2021

Gemeente/ Regio
en Provincie.
Uitvoeringskrediet
aanvragen op basis
van DO 2021.
Gemeente/ Regio
en Provincie.
Uitvoeringskrediet
aanvragen op basis
van DO 2021.
Gemeente/ Regio
en Provincie.
Uitvoeringskrediet
aanvragen op basis
van DO 2021.

Gemeente

Gemeente/Stuurgroep
Gooi en Vechtstreek

Ontwerpfase
VO/DO in
2020
Uitvoering
vanaf 2021
Ontwerpfase
VO/DO in
2020
Uitvoering
vanaf 2021
Ontwerpfase
VO/DO in
2020
Uitvoering
vanaf 2021

Gemeente/ Regio
en Provincie.
Uitvoeringskrediet
aanvragen op basis
van DO 2021.

Gemeente/Stuurgroep
Gooi en Vechtstreek

Gemeente/Stuurgroep
Gooi en Vechtstreek

Gemeente/Stuurgroep
Gooi en Vechtstreek

Ontwerpfase
VO/DO in
2020
Uitvoering
vanaf 2021

Voor woningbouw herzien
bestemmingsplan
-2 Voetbalvelden reeds aanwezig.
Huidige kantine verwijderen als sporthal
klaar is

- Incl. verwijderen Maxisweg ( deel vanaf
Weesperweg)
- Oostzijde en de helft van zuidzijde is
reeds uitgevoerd
Aanpassing BP, omdat het huidige BP de
gewenste mate van verdichting niet
toestaat

Besluitvorming raad NvU in april 2020

Besluitvorming raad NvU in april 2020

Besluitvorming raad NvU in april 2020

Besluitvorming raad NvU in april 2020

Besluitvorming raad NvU in april 2020

* Ingrepen enkel met de nadruk op een passende invulling voor het gebied; dit wil zeggen voor de bebouwing (massa en architectuur), de inrichting van de openbare ruimte (verhouding) (groen/verharding) en van de achterlaatlocatie, zijnde UNESCO gronden. En daarnaast een passende
invulling van eventuele bebouwing bij de herinrichting van de P1 in deze context.
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B

Overloop parkeerplaats P2 + reservering uitbreiding
- Aanleg 136 extra parkeerplaatsen t.b.v. grote
evenementen.
- Verkennen reservering met nevengebruik voor
landijsbaan.
Ruim en groen opgezette parkeerplaats: goed verhard,
gratis en permanent: piekopvang, groen en half verhard

Basis parkeerplaats P2
- Aanleg van 196 openbaar toegankelijke parkeerplaatsen
passend in de landschapsstructuur. De verlaagde
parkeerplaats herstelt het vrije zicht op de vestingstad
Muiden.
Ruim en groen opgezette parkeerplaats: goed verhard,
gratis en permanent
Concept Nota van
Uitgangspunten Schootsvelden,
ontwikkelvisie en handboek
VmdVM, Landschapsplan
Schootsvelden

Concept Nota van
Uitgangspunten Schootsvelden

B

Aansluiten Herengracht
- Aansluiting Herengracht (30km) in bestaand trace

-

B

-

B

B

Inrichting TOP met start-eindpunt P2- Fort H
- Representatieve entree van Muiden met informatie,
zitgelegenheden en heldere routing.

B

Verleggen Herengracht met herstel vestinggracht Fort H
- Herstel historische entree met oorspronkelijk tracé
Herengracht en herstel van de vestinggracht. Faciliteren
uitbreidingsplannen Fort H (restaurant, parkeren en
haven)
Inpassing Fata Morgana
- Landschappelijke aankleding en inpassing Fata Morgana
met voldoende ruimte voor verlegde Mariahoeveweg.

Concept Nota van
Uitgangspunten Schootsvelden,
ontwikkelvisie en handboek
VmdVM, Landschapsplan
Schootsvelden
Concept Nota van
Uitgangspunten Schootsvelden,
ontwikkelvisie en handboek
VmdVM, Landschapsplan
Schootsvelden
Concept Nota van
Uitgangspunten Schootsvelden,
ontwikkelvisie en handboek
VmdVM, Landschapsplan
Schootsvelden
Concept Nota van
Uitgangspunten Schootsvelden,
ontwikkelvisie en handboek
VmdVM, Landschapsplan
Schootsvelden
Integraal beheer- en
onderhoudprogramma BORG

A = Ambitie / doelstelling

B

B = Ter besluitvorming

Verrijken bosrand Mariahoeve
- Verbeteren het gebruik van het bos met goede paden,
sport en spel, aanleg beplanting (voedselbos).

U = Uitvoering

Gemeente/Stuurgroep
Gooi en Vechtstreek

Gemeente/Stuurgroep
Gooi en Vechtstreek

Ontwerpfase
VO/DO in
2020
Uitvoering
vanaf 2021

Ontwerpfase
VO/DO in
2020
Uitvoering
vanaf 2021

Gemeente/ Regio
en Provincie.
Uitvoeringskrediet
aanvragen op basis
van DO 2021.

Gemeente/ Regio
en Provincie.
Uitvoeringskrediet
aanvragen op basis
van DO 2021.

Besluitvorming raad NvU in april 2020

Besluitvorming raad NvU in april 2020

Gemeente/Stuurgroep
Gooi en Vechtstreek

Gemeente/Stuurgroep
Gooi en Vechtstreek

Gemeente/Stuurgroep
Gooi en Vechtstreek

Besluitvorming raad NvU in april 2020

Besluitvorming raad NvU in april 2020

Besluitvorming raad NvU in april 2020

Besluitvorming raad NvU in april 2020

Besluitvorming raad NvU in april 2020

Gemeente/Stuurgroep
Gooi en Vechtstreek

Gemeente/ Regio
en Provincie.
Uitvoeringskrediet
aanvragen op basis
van DO 2021.
Gemeente/ Regio
en Provincie.
Uitvoeringskrediet
aanvragen op basis
van DO 2021.
Gemeente/ Regio
en Provincie.
Uitvoeringskrediet
aanvragen op basis
van DO 2021.
Gemeente/ Regio
en Provincie.
Uitvoeringskrediet
aanvragen op basis
van DO 2021.
Gemeente/ Regio
en Provincie.
Uitvoeringskrediet
aanvragen op basis
van DO 2021.
Gemeente/Stuurgroep
Gooi en Vechtstreek

Ontwerpfase
VO/DO in
2020
Uitvoering
vanaf 2021
Ontwerpfase
VO/DO in
2020
Uitvoering
vanaf 2021
Ontwerpfase
VO/DO in
2020
Uitvoering
vanaf 2021
Ontwerpfase
VO/DO in
2020
Uitvoering
vanaf 2021
Ontwerpfase
VO/DO in
2020
Uitvoering
vanaf 2021

* Ingrepen enkel met de nadruk op een passende invulling voor het gebied; dit wil zeggen voor de bebouwing (massa en architectuur), de inrichting van de openbare ruimte (verhouding) (groen/verharding) en van de achterlaatlocatie, zijnde UNESCO gronden. En daarnaast een passende
invulling van eventuele bebouwing bij de herinrichting van de P1 in deze context.
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A

A

A

A

Bestemmingsplan Nooitgedacht 106
- Tuinderij (volkstuintjes al aanwezig)
Haalbaarheidsonderzoek: initiatief Noord-oostzijde
Spieringbrug verkennen en Tracébesluit optimaliseren
- Verkenning locatie Binnenhaven en zeeverkenners

Snelfietspad langs vesting Muiden

Belevingspad Schootsvelden aanleggen
- Recreatief voetpad met informatievoorziening
schootsvelden.

Ecologische verbindingen in schootsvelden en Vechtoevers
aanleggen
- Uittreedplaats Vechtoever, ecoduikers onder
Herengracht, entree P2 en Mariahoeveweg inclusief
geleiding van dieren en aanleg natuurvriendelijke sloten

Duurzaam beheer Schootsvelden

A

Burgerinitiatief Skate voorziening Mariahoeve verkenning

B

A

Schootsvelden Zuidwest
Optimale inrichting Waterlandtak

Concept Nota van
Uitgangspunten Schootsvelden,
ontwikkelvisie en handboek
VmdVM, Landschapsplan
Schootsvelden

Input gemeente

Gebiedsprogramma Verder met
de Vesting Muiden

A

Landschappelijk inpassing parkeerplaats P1

Gebiedsprogramma Verder met
de Vesting Muiden

A

Gebiedsprogramma Verder met
de Vesting Muiden

Ecologische verbinding Bloemendalerpolder- Baai van Ballast

Herstel vorm buitenplaats Muiderbos

A

Duurzaam beheer Waterlandtak Bloemendalerpolder

A

A

A = Ambitie / doelstelling

Fietsverbinding Muiden-Weesp
- Via de Krijgsman, P&R en Weespersluis naar Weesp

B = Ter besluitvorming

A

U = Uitvoering

Gemeente/Stuurgroep
Gooi en Vechtstreek

Gemeente/Stuurgroep

Stuurgroep Gooi en
vechtstreek, Provincie
uitvoerder namens
RWS
Stuurgroep Gooi en
Vechtstreek en
gemeente Gooise
Meren
Stuurgroep Gooi en
Vechtstreek en
gemeente Gooise
Meren

Financiën RWS

Gemeente/ Regio
en Provincie.
Uitvoeringskrediet
aanvragen op basis
van DO 2021.

Ontwerpfase
en uitvoering
(quickwins)

Deels programma
VmdVM en
exploitatie
brandweer
Deels programma
VmdVM en
exploitatie
brandweer

Ontwerpfase
VO/DO in
2020
Uitvoering
vanaf 2021

Ontwerpfase
en
bestemmingsp
lan
Ontwerpfase
en
bestemmingsp
lan

Besluitvorming raad NvU in april 2020

Inpasbaar in Schootsvelden

Op korte termijn mogelijk

* Ingrepen enkel met de nadruk op een passende invulling voor het gebied; dit wil zeggen voor de bebouwing (massa en architectuur), de inrichting van de openbare ruimte (verhouding) (groen/verharding) en van de achterlaatlocatie, zijnde UNESCO gronden. En daarnaast een passende
invulling van eventuele bebouwing bij de herinrichting van de P1 in deze context.
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B/A

A

A

A

A

Vernieuwing Brandweer
- Uitbreiding brandweer naast de P1 en herinrichting
openbare ruimte bestaande locatie. (Makelaar bouwt
nieuw kantoor op bestaande locatie).
Herinrichting P1 en aanhelen Muiderbos (valt onder
Verder met de Vesting)

Natuurlijke westoevers Vecht

Ecopassages

Wandel-en fietspad langs de Vechtoever (westzijde) naar
Hoogerlust

Fiets en wandelroutes door het ecologische Waterkandtakgebied doorlopend naar het gebied het zuiden van de A1

Input Stadsraad

Landschappelijke- en
stedenbouwkundige visie
Muiden Zuid-West

Gebiedsprogramma Verder met
de Vesting Muiden

Gebiedsprogramma Verder met
de Vesting Muiden

Gebiedsprogramma Verder met
de Vesting Muiden

Input Stadsraad

-

A

Aanleggen aparte wandel- en fietspaden over de Spieringbrug
en een nieuw wandel- en fietspad vanaf de Spieringbrug, direct
langs begraafplaats naar Muiden
Vesting West
Opwaarderen van het wandelpad langs de westoever van de
Singelgracht

B

Verkeersveilige aanpassingen Weesperweg
- Verkeersveilig maken wandel- en fietspad, bushalte en
autoweg op en nabij de Weesperweg, mogelijke
herinrichting wegprofiel in toekomst a.h.v.
ontwikkelingen de Krijgsman. Hiervoor moet ruimte (in
de breedte) worden gereserveerd.

Landschappelijke- en
stedenbouwkundige visie
Muiden Zuid-West

B

B

Versterken / herstellen zichtlijnen Vesting
- Versterken dan wel herstellen van zichtlijnen naar de
Vesting(-wallen) op essentiële posities, zoals de kop van
Bastion XI.

Landschappelijke- en
stedenbouwkundige visie
Muiden Zuid-West
Landschappelijke- en
stedenbouwkundige visie
Muiden Zuid-West

B

A = Ambitie / doelstelling

Landschappelijke- en
stedenbouwkundige visie
Muiden Zuid-West

B = Ter besluitvorming

Behouden / versterken doorzichten tussen woonboten
- Behouden en versterken van doorzichten op de vesting
tussen woonboten door, ook ter voorkoming van ‘aan
elkaar kleven’ woonbootlocaties.

U = Uitvoering

Initiatief zonder
draagvlak bij provincie
of RWS
Stuurgroep Gooi en
vechtstreek, Provincie
uitvoerder namens
RWS
Stuurgroep Gooi en
vechtstreek, Provincie
uitvoerder namens
RWS
Stuurgroep Gooi en
vechtstreek, Provincie
uitvoerder namens
RWS
Gemeente
Reeds
uitgevoerd

Samenhangend met
Kustvisie/mobiliteitsvisie

Samenhangend met
Kustvisie/mobiliteitsvisie

Discussie: Ontsluiting Krijgsman niet via
Weesperweg, maar via de nieuwe
ontsluitingsweg. De breedte niet
aanpassen, fietspad naar een kant
brengen, wandelpad beperken. 30 km weg
van maken?

* Ingrepen enkel met de nadruk op een passende invulling voor het gebied; dit wil zeggen voor de bebouwing (massa en architectuur), de inrichting van de openbare ruimte (verhouding) (groen/verharding) en van de achterlaatlocatie, zijnde UNESCO gronden. En daarnaast een passende
invulling van eventuele bebouwing bij de herinrichting van de P1 in deze context.
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B

B

B

Straatmeubilair en toegangspoorten vormgeven
- Vormgeven van straatmeubilair en toegangspoorten in
een eenheid en passend bij herstel van de Vestiging.

Scheiden private tuinen
- Scheiden van private tuinen van openbaar gebied door
middel van een groene afscheiding die tussen de 1,80 en
2,00 hoog is.

Landschappelijke- en
stedenbouwkundige visie
Muiden Zuid-West

Landschappelijke- en
stedenbouwkundige visie
Muiden Zuid-West

Landschappelijke- en
stedenbouwkundige visie
Muiden Zuid-West

Gebiedsprogramma Verder met
de Vesting Stuurgroep Gooi en
vechtstreek, Provincie uitvoerder
namens RWS Muiden,
ontwikkelvisie en handboek
VmdVM, Herstelplan Oostelijke
vestingwallen
Gebiedsprogramma Verder met
de Vesting Stuurgroep Gooi en
vechtstreek, Provincie uitvoerder
namens RWS Muiden,
ontwikkelvisie en handboek
VmdVM, Herstelplan Oostelijke
vestingwallen
Gebiedsprogramma Verder met
de Vesting Stuurgroep Gooi en
vechtstreek, Provincie uitvoerder
namens RWS Muiden,
ontwikkelvisie en handboek
VmdVM, Herstelplan Oostelijke
vestingwallen

Herbestemming en herinrichting locatie Brandweer
- Makelaar bouwt een nieuw kantoor

U

U

Herstel oostelijke vestingwallen
- Oevers en taluds versterken
- Plateaus aflopen

Vesting Oost / Muiderslot
Vestinggebouwen
- Gebouwen andere functies geven, zorgen voor
levendigheid

U

Herinrichting Vestingplein
- Pleinverharding
- Straatmeubilair
- Groen
- Verkeerveiligheid verbeteren
- Entree Muizenfort
- Verplaatsing snackbar

Uitwerking Havenvisie

Input gemeente

A

Centrum en omliggende wijken
Kwaliteitsimpuls / herinrichting Amsterdamsestraat /
Naarderstraat / Sluisstraat incl. Zijstraten
- De kwaliteit van Muiden moet tot uiting komen in de
openbare ruimte en de invulling van de panden.
Straten moeten gaan dienen als economische en
ruimtelijke dwarsassen.
Bestemmingsplan Weesperstraat 82 (achter restaurant Gieling)

-

B

Website Schoutenwerf

A = Ambitie / doelstelling

Schoutenwerf woningen
- 42 woningen aan de haven realiseren

B = Ter besluitvorming

U

U = Uitvoering

Gemeente (u),
Stuurgroep Gooi en
Vecht

Gemeente (u),
Stuurgroep Gooi en
Vecht

Gemeente (u),
Stuurgroep Gooi en
Vecht

Ontwerpfase

Uitvoeringsfas
e

Beheerfase

Programma
VmdVM

Programma
VmdVM

Programma
VmdVM

Gemeente,
ondernemers,
initiatiefnemers

Reeds uitgevoerd

Status: verkoop

* Ingrepen enkel met de nadruk op een passende invulling voor het gebied; dit wil zeggen voor de bebouwing (massa en architectuur), de inrichting van de openbare ruimte (verhouding) (groen/verharding) en van de achterlaatlocatie, zijnde UNESCO gronden. En daarnaast een passende
invulling van eventuele bebouwing bij de herinrichting van de P1 in deze context.
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A

A

A

U

U

U

U

A

A

B

Aanlichten kerk en Grote Zeesluis

Verkoop Brugwachterswoning entree Muiden oost
- Onderzoeken nieuwe invulling

Herontwikkeling Noordwest
- Seniorenwoningen Prinses Irenestraat

Herinrichting Zuidpolderweg

Groot onderhoud Zuidwest

Groot onderhoud Vesting West

Groot onderhoud Vesting Oost/Mariahoeve
- Definitief ontwerp (openbaar groen, riolering, verlichting)

Kazerne herinrichten als ‘Community centre’
- De kazerne inrichten als een ontmoetingsplaats voor
iedereen

Terrein Lengers en Dufour ontwikkelen t.b.v.
Scheepsgerelateerde bedrijven

Nieuwbouw/(her)ontwikkeling sociale woningbouw voormalige
locatie gemeentehuis
- Op de locatie komen sociale huurappartementen.

Input Kustvisie/Stadsraad

Input Kustvisie

Input gemeente

Input gemeente

Input gemeente

Input gemeente

Rioolrenovatie Mariahoeve /
input gemeente

Input Stadsraad

Input Stadsraad

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Uitvoering 2022

Uitvoering 2023

Uitvoering 2022

Uitvoering 20202021

KNZ & RV

Input Stadsraad

Uitwerking Havenvisie

Grote Zeesluis en directe omgeving herstellen in oude staat

Alleen als er een bypass gemaakt kan
worden

A

A

Uitwerking Havenvisie

Haven / waterfront
Jeugdzeilen Muiderslot
- Noordelijke Vestinggracht
- Helling realiseren
- Creëren extra ligplaatsen

A

Naarden buiten de vesting: ‘rondje Muiden-Naarden-Muiden’
- Nieuwe vaarverbinding tussen het Gooimeer en de
Naardertrekvaart
Mogelijkheid tot varen van het rondje
Impuls voor waterrecreatie

B = Ter besluitvorming

A = Ambitie / doelstelling

Muidertrekvaart beperken voor kleinere schepen en sloepen
- Van vijftien naar twaalf meter

-

Uitwerking Havenvisie

A

- Alleen betaalbaar met bypass of afhalen
naar F-klasse
- Vaarprofiel ten gunsten van ligplaatsen
- Eerst bodem op explosieven
uitbaggeren?

U = Uitvoering

* Ingrepen enkel met de nadruk op een passende invulling voor het gebied; dit wil zeggen voor de bebouwing (massa en architectuur), de inrichting van de openbare ruimte (verhouding) (groen/verharding) en van de achterlaatlocatie, zijnde UNESCO gronden. En daarnaast een passende
invulling van eventuele bebouwing bij de herinrichting van de P1 in deze context.
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A

A

Werk-/jachthaven Baai van Ballast
- Economische impuls voor de Baai
- Behoud van silhouet Muiden
- Duurzaamheidsproject KNSF in ecologische zone

Noorderveste route
- De vaarverbinding tussen Naarden en Muiden zal beter
worden, waardoor er meer sloepen zullen gaan varen in
de zuidelijke Vestinggracht. Dit zal echter zorgen voor
problemen met de ophaalbrug en de beweging door het
centrum heen zal verslechteren. Daarom moet de
vaarroute worden aangepast naar de noordelijke
Vestinggracht
Uitwerking Havenvisie

Uitwerking Havenvisie

Uitwerking Havenvisie

Uitwerking Havenvisie

Uitwerking Havenvisie

A

A

Veerdienst driehoek Muiden - Pampus - Hollandse Brug
- Muiden beter bereikbaar voor toeristen
- Parkeerdruk vermindert
Beheer recreatie-eilanden
- Voorzieningen toevoegen (toiletten, afvalcontainers etc.)
- Aantrekkelijker en schoner maken

A

Bed & Breakfast schepen
- Westoever van de Vecht, ten noorden van de A1
- B&B bestaande uit sleepboten die niet meer kunnen
varen
Overnachtingsmogelijkheden bieden
Geen horeca
Erfpachtconstructie Waternet en deels eigen grond
Uitbreiden strand Westbatterij
- Moet ervoor zorgen dat Muiden een aantrekkelijkere
woonplaats wordt
Horecavoorziening
Parkeerplaats voor kort parkeren
Meerdere kleine natuurstrandjes (wordt in Kustvisie
meegenomen)

Input Stadsraad

-

A

Gescheiden wandel- en fietsroutes op de natuurboulevard langs
het IJ-meer

Uitwerking Havenvisie

A

Uitwerking Havenvisie

-

A

Input Stadsraad

Herontwikkeling terrein KNZ & RV Noord kop
- Vernieuwing haven
- Nieuwe terreinindeling
- Herindeling en vernieuwing steigers

A = Ambitie / doelstelling

Onderzoeken nieuwe locatie Zeeverkenners aan het water
- Noord kop of Binnenhaven?

B = Ter besluitvorming

A

U = Uitvoering

KNZ & RV

Eigen middelen

Baai van Ballast is Natura 200,
vogelrustgebied en moet zo blijven

Discussie: Geen kleine strandjes maken,
maar een groot strand bij Westbatterij.
Water is Natura 2000 en een
vogelrustgebied.

Groei van 1250 naar 1600 leden
(parkeerproblematiek + modernisering en
uitbreiding benodigd). Concept
landschapsplan is gereed.

* Ingrepen enkel met de nadruk op een passende invulling voor het gebied; dit wil zeggen voor de bebouwing (massa en architectuur), de inrichting van de openbare ruimte (verhouding) (groen/verharding) en van de achterlaatlocatie, zijnde UNESCO gronden. En daarnaast een passende
invulling van eventuele bebouwing bij de herinrichting van de P1 in deze context.
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A

A

Invoeren brug regime van boten uit de Krijgsman door de
Singelgracht
Ligplaatsen
Ontwikkeling Binnenhaven
- Afgraven door aannemer van de A1
- Watersport Vereniging Muiden (WSV) zou dit graag
willen
- Goede economische ontwikkeling Muiden gezien
uitbreiding passantenverkeer
Extra ligplaatsen voor passanten en bewoners

A

Ligplaatsen in de Muidertrekvaart
- Zowel voor passanten als voor inwoners

-

A

A

-

Ligplaatsen in Vestinggracht
- Plekken in zuidelijke gracht liggen meteen op route
sloepennetwerk
- Groot aantal
Passantenplaatsen Herengracht-Zuid
- Dicht bij het centrum, van belang voor passanten de kort
willen verblijven in Muiden
- Bruine Vloot die vaart voor de Sluis/gemeentehuis.
Vloten die niet varen verplaatsen naar achter de Sluis
(karakteristiek beeld behouden)
Aanpassingen aan de wal zijn nodig, aangezien deze hoog
is

A

Ligplaatsen aan de oostzijde van de Vecht t.p.v. A1
- Mogelijk te realiseren tijdens herontwikkeling van het
gebied
Langssteiger realiseren met boxen voor ligplaatsen

Input Stadsraad

Uitwerking Havenvisie

Uitwerking Havenvisie

Uitwerking Havenvisie

Uitwerking Havenvisie

Uitwerking Havenvisie

Uitwerking Havenvisie

-

A

Uitbreiden steiger Stichting Jachthaven
- Direct ten zuiden van de huidige jachthaven 20 meter
extra toewijzen aan de stichting, zo ontstaat er extra
ruimte voor ligplekken, pal in het centrum.
Kunnen profiteren van voorzieningen en beheer van
stichting

Uitwerking Havenvisie

-

A

Ligplaatsen Schoutenwerf
- Circa 30 plaatsen
- Plekken voor inwoners
- Geen extra parkeerplaatsen

Uitwerking Havenvisie

A = Ambitie / doelstelling

A

B = Ter besluitvorming

Uitbreiding ligplaatsen Vestinggracht Zuid en Balkengat
- Plekken efficiënter indelen, zo ontstaat er ruimte voor
meer ligplaatsen

U = Uitvoering

Fort H, Zeeverkenners,
roeiverenigingen

Fort H, Balkengat,
WSM

Bewaken privacy bewoners

- Vaarprofiel ten gunsten van ligplaatsen
- Eerst bodem op explosieven
uitbaggeren?

* Ingrepen enkel met de nadruk op een passende invulling voor het gebied; dit wil zeggen voor de bebouwing (massa en architectuur), de inrichting van de openbare ruimte (verhouding) (groen/verharding) en van de achterlaatlocatie, zijnde UNESCO gronden. En daarnaast een passende
invulling van eventuele bebouwing bij de herinrichting van de P1 in deze context.
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Uitbreiden sloepenhaven bij Fort H en realiseren sloepenhaven
Muizenfort
- Herstellen zuidelijke gracht
- Aanlegsteiger bij Muizenfort voor 5 à 6 sloepen
Input Stadsraad

Uitwerking Havenvisie

Herinrichten Balkengat

A

Trailerhelling realiseren voor sloepen
Input Stadsraad

-

A
App maken voor overzicht van ligplaatsen

Input gemeente

A

U/A

Buitengebied
Bestemmingsplan Hoogerlust, ontwikkeling zorglandgoed Vecht
- Kinderdagverblijf
- Horeca: restaurant, buitenterras vergaderruimte etc.
- Uitbreiding zorgboerderij
- Parkeren (genoeg voor haalbaarheid exploitaties)

A

A

A

Fietspaden verbreden of verbeteren, fietsenstallingen
realiseren, fietspaden beter verlichten

Integraal harmoniseren en upgraden van de bebording in
Muiden op een stijlvolle wijze

Busverbinding Muiden-Weesp
- Via P&R, Amsterdamsestraatweg, Amsterdamsestraat
langs verkeersbruggen Krijgsman

Verbijzondering entrees en rotondes Muiden
- Fraaie beplanting
- Locaties: Fort H, Vestingplein, Fermanplantsoen,
Amsterdamsepoortbrug

Input Stadsraad

Input Stadsraad

Input Stadsraad

Input Stadsraad

Input Stadsraad

Input Stadsraad

A

Plaatsen van ondergrondse afvalcontainers t.b.v. centrum

Input Stadsraad

A

A

Wandel en fietsroutes opnemen op alle digitale kaarten van
Muiden en omgeving (VVV e.d.).

Muiden algemeen
Kenbaar maken met borden bij entree Muiden: ‘Auto te gast in
Muiden’ en ‘Gratis parkeren op P1 en P2’ en betere verwijzing
naar Muiderslot en Pampusboot

A

Input Stadsraad

A = Ambitie / doelstelling

A

B = Ter besluitvorming

Voorzieningen op overstappunten voor fietsers die met een
veerboot verder willen visa versa
- Laadpalen
- Fietsenstallingen

U = Uitvoering

Fort H

KNSF, Hoogerlust B.V.

In
ontwikkeling
(nu uitvoering
zorgwoningen)

Onderzoeken of Noordelijk bypass langs
Muiderslot mogelijk is

* Ingrepen enkel met de nadruk op een passende invulling voor het gebied; dit wil zeggen voor de bebouwing (massa en architectuur), de inrichting van de openbare ruimte (verhouding) (groen/verharding) en van de achterlaatlocatie, zijnde UNESCO gronden. En daarnaast een passende
invulling van eventuele bebouwing bij de herinrichting van de P1 in deze context.
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U = Uitvoering

B = Ter besluitvorming

A = Ambitie / doelstelling

* Ingrepen enkel met de nadruk op een passende invulling voor het gebied; dit wil zeggen voor de bebouwing (massa en architectuur), de inrichting van de openbare ruimte (verhouding) (groen/verharding) en van de achterlaatlocatie, zijnde UNESCO gronden. En daarnaast een passende
invulling van eventuele bebouwing bij de herinrichting van de P1 in deze context.
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