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Sport verbindt MM
Bij onze zoektocht naar de 

uitgangspunten voor het thema 
Sport van DoeMaarnMee, hebben 

we ons afgevraagd waarom sport en 
bewegen belangrijk is. We hebben 
daarbij het begrip Positieve Ge-

zondheid omarmd.

Uitgangspunten: 

Sport
Accommodaties: Behouden 
van een sporthal en uitbrei-

den tot een multifunc-
tionele dorpsevene-

mentenhal 

Gebruik: Verbreden van het 
gebruik naar aard en 

doelgroepen

Ontwerp: De dorpsevenemen-
tenhal moet duurzaam, 
bereikbaar, gastvrij en 

uitnodigend zijn

Locatie: De dorpsevenement-
enhal ligt in Maarn en de lo-

catie draagt optimaal bij 
aan gedeeld gebruik 

Exploitatie: De exploitatie wordt 
verbreed door verruiming en op-

timalisering van openstelling, 
gebruik en doelgroepen en 

gevoerd tegen een aan-
vaardbaar tarief

Organisatie: Sport en ve-
renigingsleven houden 

Maarn/Maarsbergen 
vitaal.
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Concept: bijeenkomst 4

Groen in Maarn: Van nice to have 
naar need to have !!!

Uitgangspunten: 

Groen

3

Te ontwikkelen gebied moet 
aansluiten bij robuuste 

groene karakter van Maarn 
en passend bij de Utre-

chtse Heuvelrug.

Natuurinclusief ontwer-
pen en bouwen is de 

norm.

Bouwen in de twee zoekge-
bieden buiten de rode con-

tour, kan wenselijk zijn 
mits.... zie uitwerking.

Circulair bouwen is de 
norm.

Er wordt gezocht naar multifunc-
tioneel grondgebruik voor 
(groene) buitenruimte en 

binnenruimte. 
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Concept: bijeenkomst 4

Een gevarieerde woningbouw 
in Maarn voor de toekomst, in 
harmonie met de bestaande 

bebouwing en omgeving.

Uitgangspunten: 

Wonen
Groen: De woningen moeten 

natuurinclusief zijn. Dit houdt 
in dat de woningen dragen 

bij aan de biodiversiteit 
en natuurwaarden in 

Maarn.
Woningtypologie: Woningen realiser-

en met name voor de doelgroepen 
starters en senioren.  En dit zo 
veel mogelijk in de categorieën 

sociale huur, middel dure 
huur en goedkope en 

middel dure koop.

Dichtheid:
De dichtheid en ruimtelijke beleving 

van de nieuwe bebouwing moet 
aansluiten bij het bestaande 

opzet van de wijk, dorpse 
en groene karakter van 

Maarn
Bouwhoogte:

Bij woningbouw op locatie Breescho-
tenlaan mag de goot- en nok-
hoogte niet hoger zijn dan de 

hoogte van de bestaande 
woningen in de directe 

omgeving. 

Bouwhoogte: Bij woning-
bouw op locatie Trompplein 

mag de bouwhoogte niet hoger 
zijn dan de huidige hoogte van 

de sporthal. Daarnaast mag op deze 
locatie geen massief ogend gebouw 

komen door de bovenste bouw-
laag te differentiëren in hoogte 

en gevelvlak (bijvoorbeeld 
terugspringend).

Extra locaties:
M.b.t. woningbouwlocaties voor de 

grondexploitatie: neem voor woning-
bouw bij scenario-ontwikkelingen ook 
gemeentegronden binnen de rode con-

touren van Maarn en Maarsbergen 
in de analyse en plannen mee. 
N.B.: Deze zijn in het verleden 

al geïnventariseerd.

Toekomstbestendig: Neem in 
de analyses en plannen ook mee in 

hoeverre woningen toekomstbestendig 
gebouwd kunnen worden. Onder toekom-

stbestendig verstaan wij dat wonin-
gen met beperkte aanpassingen 
(zonder veel hak- en breekwerk’) 

een andere indeling kunnen 
krijgen.

Doorstroming:
Om de doorstroming in Maarn en 

Maarsbergen te stimuleren willen wij de 
gemeente aanbevelen om afspraken 
te maken met de ontwikkelaars en 

bouwers om de nieuwe wonin-
gen eerst aan lokale woning-

zoekenden aan te bieden.

Bouwhoogte: Bij woningbouw op 
andere locaties in Maarn mag 

de bouwhoogte niet hoger 
zijn dan van bestaande 

woningen in de di-
recte omgeving.
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Aanbeveling 3

Concept: bijeenkomst 4

Waarom?

Uitgangspunten: 

Cultuur & 
Vrije tijd

Bereikbaar en toegankelijk Voor 
alle doelgroepen bereikbaar 

en laagdrempelig. Interne 
looproute vanuit horeca, 

sociaal veilige omgev-
ing. 

Huisvesting nu & toekomst:
Ruimte voor het huisvesten van 
het huidige aanbod aan activi-
teiten mét bibliotheek waar-

bij rekening gehouden 
wordt met ruimte voor 

nieuwe initiatieven.

Gebouw: Modern, eigentijds 
gebouw terras en flexibele 
binnen en buitenruimtes.

Verleidelijk en uitd-
agend aanlokkelijk.

Doelgroepen: Het ontmoetingscen-
trum is dé plek waar alle inwon-
ers van Maarn en Maarsbergen 

(jong tot oud en uit alle ge-
ledingen) zich welkom 

kunnen voelen.

Synergie: Multifunctionaliteit van 
de ruimtes in en om de accom-

modatie door gedeeld of 
meervoudig en flexibel 
gebruik door verschil-

lende gebruikers.

17

18

1819

20

16

16

1720

17

30 september 2021
Maarn/Maarsbergen

Doe 
Maarn 
Mee

Fase B:
Themagroepen

Concept: bijeenkomst 4

Fase B



1DoeMaarnMee fase B rapportage

Inhoudsopgave

Doe Maarn Mee

www.urbansync.nl info@urbansync.nl

Urban Sync is een concept- en proces-
ontwikkelaar voor gebouwen en 
gebieden. Elke plek is uniek en verdient 
een eigen verhaal, identiteit, proces en 
programmamix.  

H1 Inleiding 2
H2 Wat is er al gebeurd? 3
H3 Wat hebben we gedaan in fase B? 4

Uitgangspunten Groen 7
Uitgangspunten Sport 11
Uitgangspunten Wonen 16
Uitgangspunten Cultuur & vrije tijd 19
Uitgangspunten Scholen & opvang 23

H4 Doe je mee met fase C? 24
H5 Tot slot 25
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1

Inleiding
Maarn en Maarsbergen zijn sterke gemeenschappen en willen dat blijven. 
Daar horen woningen én goede voorzieningen bij. Denk aan scholen, 
kinderopvang, bibliotheek, sportvoorzieningen en een plek om elkaar te 
ontmoeten, zoals het dorpshuis. Om deze voorzieningen te behouden en te 
versterken voor de toekomst is een nieuw plan nodig. Een plan dat wordt 
ontwikkeld in samenspraak met bewoners en andere betrokken partijen 
zoals de gemeente Utrechtse Heuvelrug en projectontwikkelaars.

Na een lange periode van inwoners activeren en mensen hun meningen en 
dromen ophalen in fase A, zijn we nu aan het einde van fase B beland. In 
fase B zijn de meningen en dromen naar een concreter niveau getild. Dit 
heeft zich vertaald in uitgangspunten per thema. Daarmee markeert fase 
B een belangrijke stap in het co-creatie proces van Doe Maarn Mee. Na fase 
B is het nu tijd om nóg concreter te worden en scenario’s te maken voor 
het Masterplan Voorzieningen Maarn en Maarsbergen. 

In deze verslaglegging zijn de resultaten van de themagroepen van fase 
B gebundeld. Het is opgebouwd naar aanleiding van de presentaties van 
de themagroepen tijdens de laatste bijeenkomst van fase B. Tijdens deze 
bijeenkomst had elke themagroep de kans zijn eigen uitgangspunten 
te presenteren. Daarna vond een infomarkt plaats zodat bezoekers 
hun mening of reactie konden geven. In deze verslaglegging zie je alle 
uitgangspunten terug. Soms zijn de uitgangspunten ondersteund door 
voorbeeldfoto’s. Elke uitgangspunt heeft zijn eigen nummer. Ook heeft er 
tijdens fase B een Minecraft-sessie plaatsgevonden met kinderen onder 
het motto: ‘Bouw je eigen dorpshuis’. Deze zijn terug te vinden op pagina 6.

In totaal had fase B 55 deelnemers, verdeeld over de vijf themagroepen.
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2

Wat is er al gebeurd?
Doe Maarn Mee is ontstaan uit eerdere planvorming om het bestaande 
dorpshuis, de Twee Marken, de sporthal, de beide basisscholen en de 
kinderopvang in één nieuwbouwplan te bundelen op het Trompplein (het 
MFA-plan). Dit plan stuitte in de zomer van 2019 op kritiek van een aantal 
dorpsbewoners die zich onvoldoende betrokken voelde bij het maken 
van de plannen. Een groep dorpsbewoners nam vervolgens het initiatief 
voor een bredere aanpak waarbij alle dorpsbewoners betrokken kunnen 
zijn. Een aanpak waarbij samen wordt gewerkt aan een masterplan 
voorzieningen voor Maarn en Maarsbergen. Hieruit is Doe Maarn Mee 
ontstaan en is een procesplan gemaakt. Dit procesplan is door de 
gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug vastgesteld. 

Vanaf begin 2021 heeft Sanne Botterweg van Urban Sync als onafhankelijk 
procesbegeleider met mensen en organisaties in Maarn en Maarsbergen 
gesproken en met hen een plan van aanpak geschreven voor Doe Maarn 
Mee. In het document ‘Route naar het Masterplan’ is het plan van aanpak 
toegelicht. 

Eerder in 2021 hebben al enkele publieke activiteiten plaatsgevonden. Op 
19 juni 2021 was de promodag, om het project breed onder de aandacht 
te brengen bij inwoners van de dorpen. Voor jong en oud werden ijsjes 
uitgedeeld en stond een team klaar met meer informatie over Doe Maarn 
Mee. 

Op woensdag 23 juni 2021 vond de digitale startbijeenkomst plaats. 
Tijdens de startbijeenkomst zijn geïnteresseerden geïnformeerd over de 
bedoeling van het traject en het doel van de daaropvolgende themaweek. 
Bovendien werden geïnteresseerden opgeroepen om deel te nemen. 

Van 28 juni t/m 1 juli was de themaweek. Op iedere dag stond een ander 
thema centraal. Met hulp van online (interactieve) vragenlijsten hebben 
we meningen, wensen en ideeën opgehaald over de toekomst van de 
dorpse voorzieningen in Maarn en Maarsbergen. 
De uitkomsten van fase A is te lezen in de verslaglegging van fase A. 
Deze is (net als de Route naar het Masterplan) te vinden op de website: 
www.doemaarnmee.nl. 

In dit traject van co-creatie willen we met elkaar, gemeente én 
gemeenschap, een plan (“Masterplan”) maken waarmee we laten zien hoe 
we zo compleet mogelijk aan deze behoeftes tegemoet kunnen komen en 
hoe we daarmee ook de bouw van woningen in Maarn mogelijk maken.

– Procesplan Doe Maarn Mee

‘‘
”
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Sfeerbeeld startbijeenkomst 2 september

Schematische weergave van Fase B

3

Wat hebben we gedaan in fase B?
Met alle informatie van fase A is na de zomer van 2021 begonnen aan fase 
B. Het doel van fase B is om, met denkkracht uit de dorpen en de gemeente 
Utrechtse Heuvelrug, te komen tot uitgangspunten per thema die van 
belang zijn voor de verdere uitwerking in fase C.

In deze fase hebben bewoners, medewerkers van de gemeente Utrechtse 
Heuvelrug en betrokkenen van een aantal organisaties deelgenomen. 
Zij hebben meegedaan vanuit hun motivatie om bij te dragen aan de 
toekomst van Maarn en Maarsbergen. Hun deelname was op persoonlijke 
titel en de uitgangspunten zijn de resultaten van de themagroep als 
geheel. 

Er is bewust voor gekozen om dit op themaniveau te doen en niet meteen 
de aandacht te vestigen op welke voorzieningen waar moeten komen. 
Als er in deze fase direct naar uitwerking van de verschillende functies 
en voorzieningen wordt gekeken, gaan mensen zich organiseren naar 
(eigen)belangen, terwijl we in deze fase vooral nog op zoek zijn naar wat de 
bewoners bindt. 

Op 2 september vond in de Twee Marken de startbijeenkomst plaats met 
alle deelnemers van de themagroepen. Na een korte uitleg over het proces, 
kwamen de vier themagroepen Groen, Sport, Wonen, en Cultuur & Vrije 
Tijd bijeen om elkaar beter te leren kennen en doelen te stellen voor fase B: 
wat willen we bereiken?
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Tussen de bijeenkomsten door heeft de onderlinge communicatie en 
organisatie vooral plaatsgevonden via de online samenwerkingstool 
Microsoft Teams. Hier kunnen de deelnemers met elkaar chatten, 
videobellen en samenwerken in documenten. Hier heeft een onderlinge 
uitwisseling van ideeën standpunten en documenten plaatsgevonden. 
Een groot deel daarvan is terug te vinden op de inspiratietijdelijn op de 
website.

In de tweede en derde bijeenkomst van de themagroepen werd steeds 
concreter naar uitgangspunten gewerkt. De uitgangspunten zijn in de 
derde bijeenkomst SMART-geformuleerd. Ook werd er nagedacht over 
mogelijke raakvlakken tussen de themagroepen: waar is synergie tussen 
de thema’s? En welke uitgangspunten hebben veel met elkaar te maken? 

De vierde, en laatste, bijeenkomst stond in het teken van het delen van de 
resultaten met elkaar. In de fijne setting van landgoed Anderstein hebben 
de themagroepen de uitgangspunten aan elkaar gepresenteerd. Daarna is 
er een levendige uitwisseling geweest van ideeën tussen de deelnemers 
tijdens een infomarkt.

Sfeerbeeld vierde bijeenkomst presentatie van themagroep Groen

Sfeerbeeld vierde bijeenkomst

Bekijk de sfeervideo van de 4de bijeenkomst

Sfeerbeeld uitgangspunten per themagroep
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Sfeerbeelden van Minecraft-bijeenkomst

De themagroep Scholen & opvang

De themagroep Scholen & opvang een aparte status in het proces, zie 
daarvoor de route naar het masterplan. Deze themagroep bestaat uit 
deelnemers vanuit de scholen De Ladder en Wereldkidz de Meent, de 
opvangorganisatie Kidz&Co en medewerkers van de gemeente Utrechtse 
Heuvelrug. Deze groep heeft uitgangspunten opgesteld die meegenomen 
zullen worden in fase C.

Minecraft-bijeenkomst voor kinderen: Bouw je eigen dorpshuis! 

Op vrijdag 17 september organiseerde MaarnActief een speciale Minecraft 
ontwerp sessie voor kinderen van 7-13 jaar. De kinderen hebben met 
Minecraft hun eigen dorpshuis gemaakt. Ze hebben een fantastisch 
wensenlijstje, zoals een junglepark en een achtbaan! Wat vooral duidelijk 
is geworden is dat de kinderen graag een plek hebben waar ze actief 
kunnen zijn en uitgedaagd worden. En dieren, dat zouden ze ook heel fijn 
vinden. Zie hieronder wat sfeerbeelden!
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Uitgangspunten: 

Groen
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Te ontwikkelen gebied moet 
aansluiten bij robuuste groene 

karakter van Maarn en 
passend bij de 

Utrechtse Heuvelrug.

Natuurinclusief 
ontwerpen en bouwen 

is de norm.

Bouwen in de twee zoekgebieden 
buiten de rode contour, kan 

wenselijk zijn mits.... zie 
uitwerking.

Circulair bouwen is de 
norm.

Er wordt gezocht naar multi-
functioneel grondgebruik 

voor (groene) buiten-
ruimte en binnen-

ruimte. 
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Sfeerbeeld bij uitgangspunt 1

Sfeerbeeld bij uitgangspunt 2 Sfeerbeeld bij uitgangspunt 2

Sfeerbeeld bij uitgangspunt 1

Uitgangspunten Groen

Te ontwikkelen gebied moet 
aansluiten bij robuuste 

groene karakter van Maarn 
en passend bij de 

Utrechtse Heuvelrug.

1

Bouwen in de twee zoek-
gebieden buiten de rode 
contour, kan wenselijk 

zijn mits.... 
zie uitwerking.

2

In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten van de themagroep Groen 
toegelicht. 

“Groen in Maarn: Van nice to have naar need to have!”

1 Waardevol groen in dit kader is: 
• Bomen ouder dan 25 jaar 
• Robuust groen 
• Oude wallen en cultuurhistorische waarden w.o. lanen en wegen 
• Bosgrond ouder dan 25 jaar 
• Woon-, schuil- en foerageerplekken van fauna 
• Bijzondere flora (soorten van de rode lijst) 
• (oude) watergangen b.v. naar de Maarnse Beek 

Uitgangspunt 1: 
Te ontwikkelen gebied moet aansluiten bij robuuste groene karakter 
van Maarn en passend bij de Utrechtse Heuvelrug.

• Daarbij hoort het behoud van volwassen bomen. 
• Kwaliteit versterken van groene waarden, biodiversiteit en ecologie in 

het gebied. 
• Gebouwen passend in het dorpse karakter van Maarn, opgaand in de 

directe groene omgeving en landschap. 

Uitgangspunt 2: 
Bouwen in de twee zoekgebieden buiten de rode contour, kan wenselijk 
zijn mits....

• Twee ‘groene’ zoekgebieden liggen buiten de rode contour, namelijk 
het tennis- en hockeyveld + het voetbalveld.
• Bouwen in deze twee ‘groene’ zoekgebieden zonder verlies van 

waardevol groen1, prevaleert boven bouwen binnen de rode contour 
met verlies van waardevol groen. 

• Hierbij moeten wel de cultuurhistorische waarden geïnventari-
seerd worden en behouden of versterkt worden, waaronder de 
Schapendrift.

• Liever twee zoekgebieden bebouwen voor 40%, dan één zoekgebied 
volledig bebouwd.
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Sfeerbeeld bij uitgangspunt 3

Natuurinclusief ontwer-
pen en bouwen is de 

norm.

3

Uitgangspunt 4: 
Circulair bouwen is de norm.

Maarn is een hoogopgeleid, betrokken en groen dorp en daarbij past 
uitstekend een trekkersrol en voorbeeldfunctie in de transitie naar een cir-
culaire maatschappij. In de ontwerpfase en aanbesteding van het project 
dient hier al rekening mee gehouden te worden.

Wat is circulariteit?
Van alle grondstoffen is slechts een beperkte voorraad aanwezig op aarde. 
Zo is bijvoorbeeld 75% van de beschikbare aardolie inmiddels gewonnen. 
Bovendien brengt het winnen van grondstoffen veel vervuiling met zich 
mee. Circulair bouwen is onderdeel van ‘de circulaire economie’. Hiermee 
wordt een economisch systeem bedoeld waar geen afval meer bestaat en 
grondstoffen steeds opnieuw worden gebruikt. Minimaal gebruiken en 
maximaal hergebruiken van grondstoffen dus. Nederland wil in 2050 volle-
dig circulair zijn. 

Wat is circulair bouwen?
Bij circulair bouwen passen we het principe van circulariteit toe op de 
bouw. We spreken van circulair bouwen als bij de totstandkoming van een 
gebouw zo min mogelijk nieuwe grondstoffen worden gebruikt en zo min 
mogelijk vervuiling plaatsvindt. We kijken hierbij naar de gehele keten en 
dus niet alleen naar de materialen die gebruikt worden. Van ontwerp, tot 
bouw, tot exploitatie van het gebouw. De gehele keten wordt namelijk zo 
circulair mogelijk ingericht volgens deze principes:

Circulair bouwen is de 
norm.

4

Uitgangspunt 3: 
Natuurinclusief ontwerpen en bouwen is de norm.

• Natuurinclusieve maatregelen in ontwerp van bouw en de buiten-
ruimte. 

• Focus op passieve klimaat adaptieve maatregelen bij ontwerp en de 
bouw.
• Hittestress
• Biodiversiteit
• water

• Bijdrage aan instandhouding van de inheemse flora en fauna in het 
gebied. 

• Natuurinclusief Levert tegelijkertijd bijdrage aan prettige leefomgev-
ing, welzijn, gezondheid en natuurbeleving en vele andere thema’s.
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Sfeerbeelden bij uitgangspunt 4

Sfeerbeelden bij uitgangspunt 5

1. Maak zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke en herbruikbare bron-
nen 

2. Eindige bronnen dienen zo efficiënt mogelijk toegepast te worden
3. Gebruikte materialen dienen bij een eventuele sloop weer hergebruikt 

te kunnen worden
Verder zijn energiebesparing en duurzaamheid belangrijke kenmerken. In 
een ideale situatie moet een gebouw bijvoorbeeld onderhoudsvriendelijk 
ontworpen worden, in zijn geheel herbruikbaar zijn en zelfvoorzienend zijn 
op het gebied van energie.

Materialenpaspoort
Een belangrijk document bij circulair bouwen is het materialenpaspoort. 
Dit maakt inzichtelijk welke materialen gebruikt zijn en hoe ze zijn ver-
werkt. Bij een eventuele sloop wordt het demonteren en terugwinnen van 
deze materialen zo een stuk eenvoudiger. Zo kunnen ze bij een ander cir-
culair bouwwerk opnieuw ingezet worden. Op het moment van schrijven is 
een materialenpaspoort nog niet verplicht, maar zijn er wel aanwijzingen 
dat dit op termijn gaat gebeuren. 

Uitgangspunt 5:
Er wordt gezocht naar multifunctioneel grondgebruik voor (groene) 
buitenruimte en binnenruimte.

Groen is belangrijk voor de inwoners van Maarn en Maarsbergen. Hetgeen 
we nu al aan groen hebben willen we houden en waar mogelijk uitbreiden. 
Dit kan worden gerealiseerd door ongebruikte m2 bruikbaar en groen te 
maken. 

Met name kijkens naar een ontwerp van een nieuwe MFA moeten we na-
gaan hoe we optimaal om kunnen gaan met de schaarse tuime en gebruik 
maken van ruimte die er ook is zoals: een dak of parkeerplekken onder-
gronds brengen. 

Er wordt gezocht naar multi-
functioneel grondgebruik 

voor (groene) buiten-
ruimte en binnen-

ruimte. 

5
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Sport verbindt MM
Bij onze zoektocht naar de 

uitgangspunten voor het thema 
Sport van Doe Maarn Mee, hebben 

we ons afgevraagd waarom sport en 
bewegen belangrijk is. We hebben 

daarbij het begrip Positieve 
Gezondheid omarmd.

Uitgangspunten: 

Sport
Accommodaties: Behouden 

van een sporthal en 
uitbreiden tot een multi-

functionele dorps-
evenementenhal.

Gebruik: Verbreden van het 
gebruik naar aard en 

doelgroepen.

Ontwerp: De dorpsevenemen-
tenhal moet duurzaam, 
bereikbaar, gastvrij en 

uitnodigend zijn.

Locatie: De 
dorpsevenementenhal ligt 

in Maarn en de locatie 
draagt optimaal bij aan 

gedeeld gebruik.

Exploitatie: De exploitatie wordt 
verbreed door verruiming en op-
timalisering van openstelling, 

gebruik en doelgroepen en 
gevoerd tegen een aan-

vaardbaar tarief.

Organisatie: Sport en 
verenigingsleven 
houden Maarn en 

Maarsbergen vitaal.
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Uitgangspunten Sport
In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten van de themagroep Sport toegelicht. 

“Sport verbindt Maarn en Maarsbergen”

Bij onze zoektocht naar de uitgangspunten voor het thema Sport van 
Doe Maarn Mee, hebben we ons afgevraagd waarom sport en bewegen be-
langrijk is. We hebben daarbij het begrip Positieve Gezondheid omarmd 
en werken dat hierna verder uit. 

De bestaande sport- en beweegvoorzieningen in Maarn en Maarsbergen 
(MM) voorzien in een duidelijke behoefte van de inwoners van MM met 
een hoge deelname. Vooral de sportverenigingen spelen hierin een belan-
grijke rol. Ook in de toekomst moeten de sportvoorzieningen passen bij 
wat nodig is voor de inwoners van MM. Daarvoor moeten de bestaande 
accommodaties worden behouden en de gebruiksmogelijkheden vergroot 
worden. Sporten en bewegen is namelijk belangrijk voor gezondheid en 
welzijn, ook van de inwoners van MM. Het web van Positieve Gezondheid 
(PG) laat zien dat bewegen (lichamelijke functies) helpt om je gezond te 
voelen2.  Positieve gezondheid rust op 6 pijlers: lichaamsfuncties, dageli-
jks functioneren, meedoen, kwaliteit van leven, zingeving en mentaal 
welbevinden. Op al die aspecten hebben sport en bewegen invloed. Zo is 
sport en bewegen onverbrekelijk verbonden met de andere dimensies die 
belangrijk zijn voor je gezondheid en welzijn.

Sport / bewegen heeft een positief effect op het welzijn. Je kan beter 
dagelijks functioneren en het vergroot je mogelijkheden om maatschap-
pelijk ‘mee te doen’. Vooral sport en bewegen in team- en verenigingsver-
band en het bijbehorende vrijwilligerswerk zijn belangrijk voor de ontwik-
keling van jong en oud, voor ontmoeten, relaties en sociale cohesie. Het 
maakt je dus niet alleen lichamelijk en geestelijk beter maar bevordert 
ook je eigen sociale ontwikkeling en de maatschappelijke (dorps-) samen-
hang. En zelfs economisch levert sport en bewegen een maatschappelijke 
bijdrage3. Uit een SROI-rapport blijkt dat de maatschappelijke opbreng-
sten 2,5x zo hoog zijn als de kosten; alle investeringen samen leveren een 
ruime maatschappelijke meerwaarde op.

Maarn en Maarsbergen zijn bovengemiddeld welvarende dorpen in een 
aantrekkelijke, groene en ruime omgeving. Het is daardoor ook een 
groeiregio met een te verwachten bescheiden groei in inwonertal door de 
begrenzing van de rode en groene contouren. Daarnaast wordt een toe-
name van sport en bewegen verwacht en gestimuleerd door de overheid 
en NOC*NSF4. Dat zal de druk op sport- en beweegaccommodaties doen 
toenemen. MM beschikken nu over 4 grote buitensportaccommodaties 

2 Over ‘Positieve gezondheid” (zie bijlage)
Mensen zijn niet hun aandoening.
• Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies. (zie 

afbeelding pagina 13)
• Met deze bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, 

emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan.
• Bewegen valt onder de dimensie ‘lichaamsfuncties’, maar omdat ‘bewegen’ bijdraagt aan je 

‘gezond voelen’ heeft bewegen een effect op alle andere dimensies (dagelijks functioneren, 
meedoen, kwaliteit van leven, zingeving, mentaal welbevinden).

• Positieve gezondheid gebruiken als ‘gemeenschappelijke taal’ helpt om als bewoners – gemeente 
– buurthuis aan dezelfde herkenbare ambities te werken.

• Positieve gezondheid helpt mensen eigen beslissingen te nemen (regie in handen te houden) voor 
een betekenisvol leven.

3 Gemeentelijke beleidskeuzes en externe factoren beïnvloeden sport- en beweeggedrag, daarmee 
dus ook de maatschappelijke opbrengsten en de SROI. De SROI van sport en bewegen in Nederland is 
2,51. De maatschappelijke opbrengsten zijn dus 2,51x zo hoog als de kosten; alle investeringen samen 
leveren maatschappelijke meerwaarde op.
4 NOC*NSF streeft een toename in sportbeoefening na van 50%
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voor golf5, hockey, tennis/padel en voetbal, een volwaardige sporthal voor 
wedstrijdsporten en bewegingsonderwijs en nog enkele, kleinschalige 
binnensportaccommodaties. De meeste van deze voorzieningen zijn ges-
chikt (te maken) en hebben ook capaciteit voor ander sportgebruik, zoals 
bootcamp, atletiek, .. Verder zijn er nog tal van kleine voorzieningen in de 
dorpen zoals trapveldjes, speeltuintjes, skatebaan, …  Verder is de Utre-
chtse Heuvelrug een aantrekkelijke omgeving en biedt vele mogelijkheden 
voor sport en bewegen zoals wandelen, hardlopen, fietsen, wielrennen, 
mountainbiken, zwemmen (Henschotermeer), schaatsen en vele vormen 
van recreatie. De vitaliteit van MM blijkt ook uit een hoge organisatiegraad 
in meer dan 50 verenigingen en informeel georganiseerde groepen op het 
gebied van sport, bewegen, cultuur, recreatie en maatschappelijke belan-
gen.

De huidige voorzieningen en organisatiegraad bieden een goed uitgang-
spunt voor de toekomst en moeten gekoesterd, behouden en verbreed 
worden. De vraag is daarbij in hoeverre de nu beschikbare capaciteit in 
aard en omvang ook in de toekomst voldoende zal zijn.

De uitgangspunten sport zijn samengesteld zijn door een aantal bewoners van 
Maarn. Velen in de groep komen uit de 3 verenigingen, maar hebben namens hen-
zelf gesproken.  

5 Particulier beheer

Afbeelding 1: Zes dimensies van Positieve gezondheid van Institute for Positive Health
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Sfeerbeelden bij uitgangspunt 6

Uitgangspunt 6: 
Accommodaties: Behouden van een sporthal en uitbreiden tot een 
multifunctionele dorpsevenementenhal.

Maarn en Maarsbergen beschikken ook in de toekomst tenminste over 
de huidige binnen- en buitensportaccommodaties. Daarbij streven we 
naar een verbreding en flexibilisering van gebruiksmogelijkheden om het 
aanbod voor sport en bewegen, cultuur en vrijetijd te verruimen. Tot die 
voorzieningen behoort in ieder geval een grote hal die ruimte biedt voor 
dorps- en cultuurevenementen en voor zaalsporten zoals zaalhockey, 
zaalvoetbal, volleybal, squash, korfbal, badminton, handbal, basketbal en 
overige binnensporten op wedstrijdniveau en recreatieniveau. En voor de 
jeugd een (opblaasbare) junglebaan met achtbaan. Bij de accommodaties 
horen ook clubhuizen met kleedkamers, horecavoorzieningen, 
opslagruimten, etc. Naast deze sportaccommodaties zijn er nog tal 
van speeltuintjes en andere beweegvoorzieningen (skatebaan, jeu de 
boules,…), die gekoesterd moeten worden.

Uitgangspunt 7: 
Ontwerp: De dorpsevenementenhal moet duurzaam, bereikbaar, 
gastvrij en uitnodigend zijn.

De voorzieningen zijn duurzaam, minimalistisch in ontwerp, 
laagdrempelig, gastvrij, goed bereikbaar, centraal gelegen, toegankelijk, 
sfeervol en uitnodigend in uitstraling & programma. Ze zijn geschikt voor 
het hierboven genoemd gebruik.

Bij de voorzieningen horen ook ondersteunende voorzieningen, met name 
horeca, voor ontmoeten, gastvrijheid en ontspannen en leveren daarbij 
ook een bijdrage aan de exploitatie.
Het ontwerp moet synergie tussen functies en activiteiten zoveel mogelijk 
ondersteunen.

Uitgangspunt 8: 
Locatie: De dorpsevenementenhal ligt in Maarn en de locatie draagt 
optimaal bij aan gedeeld gebruik.

De locatie van de multifunctionele dorpsevenementenhal is 
medebepalend voor de aantrekkelijkheid van de voorziening. De ligging 
dient op loopafstand van het openbaar vervoer te zijn en biedt zo ook 
een prima uitgangspunt voor bovenregionaal gebruik voor kleinere 
evenementen. 

De scholen, de kinderopvang en de sport- en cultuurvoorzieningen dienen 
zo dicht mogelijk bij elkaar gesitueerd te worden en voor kinderen veilig 
en zelfstandig te bereiken zijn.

Ontwerp: De 
dorpsevenementenhal 

moet duurzaam, 
bereikbaar, gastvrij en 

uitnodigend zijn.

7

Locatie: De 
dorpsevenementenhal ligt 

in Maarn en de locatie 
draagt optimaal bij aan 

gedeeld gebruik.

8

6

Accommodaties: Behouden van 
een sporthal en uitbreiden 
tot een multifunctionele 
dorpsevenementenhal 
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Uitgangspunt 9:
Organisatie: Sport en verenigingsleven houden Maarn en Maarsbergen 
vitaal.

Het is van groot belang om de vitaliteit van de dorpen te koesteren en 
te stimuleren. Sport, cultuur en verenigingsleven vormen daarvoor een 
stevige basis. Zij leveren nu een grote bijdrage aan de ontwikkeling van 
het Masterplan en zijn in de toekomst onmisbaar om de ambities van 
onze uitgangspunten waar te maken. De inzet van velen is daarvoor nodig 
en beschikbaar.

Uitgangspunt 10: 
Exploitatie: De exploitatie wordt verbreed door verruiming en 
optimalisering van openstelling, gebruik en doelgroepen en gevoerd 
tegen een aanvaardbaar tarief.

In de voorgaande uitgangspunten wordt steeds gestreefd naar een 
verhoging van de bezettingsgraad. Ook de wijze van exploitatie dient 
daaraan zoveel mogelijk bij te dragen. 

Verschillende vormen van exploitatie dienen onderzocht te worden, 
waarbij een gebruik tegen een aanvaardbaar tarief hoge uitgangspunt is.

Uitgangspunt 11: 
Gebruik: Verbreden van het gebruik naar aard en doelgroepen.

De voorzieningen bieden ruimte aan zoveel mogelijk functies om tot een 
optimale bezetting te komen met een kostendekkende exploitatie. Daarbij 
staat bewegingsonderwijs voor de scholen en kinderopvang voorop, naast 
mogelijkheden voor cultuur en recreatie, zowel voor verenigingen als voor 
ondernemers en voor “ongeorganiseerde” sporters.

De voorzieningen bieden ook ruimte aan nieuwe initiatieven en aan 
gebruikers uit andere dorpen/steden met name daar waar ter plaatse 
sprake is van ondercapaciteit (ref Capaciteitsrapport Synarchis) en vice 
versa. In samenwerking van sportverenigingen/groepen kunnen ook 
“kleine” sporten (bv volleybal, korfbal) in MM in verenigingsverband 
aangeboden worden, waarmee de bezettingsgraad verhoogd kan worden. 

De (sport)voorzieningen moeten ook op zondag en buiten ‘reguliere 
openingstijden’ toegankelijk zijn en liefst zoveel mogelijk beschikbaar 
zijn voor flexibel gebruik op tijdstippen die qua leeftijd en 
leefomstandigheden het beste uitkomen.

Organisatie: Sport en 
verenigingsleven houden 

Maarn en Maarsbergen 
vitaal.

9

Gebruik: Verbreden van 
het gebruik naar aard en 

doelgroepen.

11

Exploitatie: De exploitatie wordt 
verbreed door verruiming en op-

timalisering van openstelling, 
gebruik en doelgroepen en 

gevoerd tegen een aan-
vaardbaar tarief.

10

Sfeerbeeld bij uitgangspunt 11
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Een gevarieerde woningbouw 
in Maarn voor de toekomst, in 
harmonie met de bestaande 

bebouwing en omgeving.

Uitgangspunten: 

Wonen
Groen: De woningen moeten 

natuurinclusief zijn. Dit houdt 
in dat de woningen dragen 

bij aan de biodiversiteit 
en natuurwaarden in 

Maarn.
Woningtypologie: Woningen realiser-

en met name voor de doelgroepen 
starters en senioren.  En dit zo 
veel mogelijk in de categorieën 

sociale huur, middel dure 
huur en goedkope en 

middel dure koop.

Dichtheid: 
De dichtheid en ruimtelijke beleving 

van de nieuwe bebouwing moet 
aansluiten bij de bestaande 

opzet van de wijk en het 
dorpse en groene karak-

ter van Maarn.

Bij woningbouw op locatie 
Breeschotenlaan mag de goot- 
en nokhoogte niet hoger zijn 

dan de hoogte van de 
bestaande woningen in 

de directe omgeving. 

Extra locaties:
M.b.t. woningbouwlocaties 

voor de grondexploitatie: neem 
voor woningbouw bij scenario-

ontwikkelingen ook gemeentegronden 
binnen de rode contouren van Maarn 

en Maarsbergen in de analyse 
en plannen mee. N.B.: Deze 

zijn in het verleden al 
geïnventariseerd.

Toekomstbestendig: Neem 
in de analyses en plannen 

ook mee in hoeverre woningen 
toekomstbestendig gebouwd kunnen 

worden. Onder toekomstbestendig 
verstaan wij dat woningen met 
beperkte aanpassingen (zonder 

veel hak- en breekwerk’) een 
andere indeling kunnen 

krijgen.

Doorstroming:
Om de doorstroming in Maarn en 

Maarsbergen te stimuleren willen wij 
de gemeente aanbevelen om afspraken 

te maken met de ontwikkelaars 
en bouwers om de nieuwe 
woningen eerst aan lokale 
woningzoekenden aan te 

bieden.

Bij woningbouw op andere 
locaties in Maarn mag de 

bouwhoogte niet hoger 
zijn dan van bestaande 

woningen in de 
directe omgeving.
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14

1415c

15a

15b

Oktober 2021
Maarn & Maarsbergen

Doe 
Maarn 
Mee

Fase B:
Themagroepen

Aanbeveling 1

Aanbeveling 2

Aanbeveling 3

Bouwhoogte: Bij woning-
bouw op locatie Trompplein 

mag de bouwhoogte niet hoger 
zijn dan de huidige hoogte van 

de sporthal. Daarnaast mag op deze 
locatie geen massief ogend gebouw 

komen door de bovenste bouw-
laag te differentiëren in hoogte 

en gevelvlak (bijvoorbeeld 
terugspringend).
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Uitgangspunten Wonen
In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten van de themagroep Wonen toegelicht. 

“Een gevarieerde woningbouw in Maarn voor de toekomst, in harmonie met de 
bestaande bebouwing en omgeving.”

Woningtypologie

13

15

12

Groen

14

Dichtheid

Uitgangspunt 12: 
Groen

De woningen moeten natuurinclusief zijn. Dit houdt in dat de woningen 
dragen bij aan de biodiversiteit en natuurwaarden in Maarn.

Uitgangspunt 13:
Woningtypologie

Woningen realiseren met name voor de doelgroepen starters en senioren.  
En dit zo veel mogelijk in de categorieën sociale huur, middel dure huur en 
goedkope en middel dure koop.

Uitgangspunt 14:
Dichtheid

De dichtheid en ruimtelijke beleving van de nieuwe bebouwing moet 
aansluiten bij de bestaande opzet van de wijk en het dorpse en groene 
karakter van Maarn

Uitgangspunt 15:
Bouwhoogte

Bij woningbouw op locatie Breeschotenlaan mag de goot- en nokhoogte 
niet hoger zijn dan de hoogte van de bestaande woningen in de directe 
omgeving. 

Bij woningbouw op locatie Trompplein mag de bouwhoogte niet hoger 
zijn dan de huidige hoogte van de sporthal. Daarnaast mag op deze 
locatie geen massief ogend gebouw komen door de bovenste bouwlaag te 
differentiëren in hoogte en gevelvlak (bijvoorbeeld terugspringend).

Bij woningbouw op andere locaties in Maarn mag de bouwhoogte niet 
hoger zijn dan van bestaande woningen in de directe omgeving.
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Extra locaties:
M.b.t. woningbouwlocaties 

voor de grondexploitatie: neem 
voor woningbouw bij scenario-

ontwikkelingen ook gemeentegronden 
binnen de rode contouren van Maarn 

en Maarsbergen in de analyse 
en plannen mee. N.B.: Deze 

zijn in het verleden al 
geïnventariseerd.

Toekomstbestendig: Neem 
in de analyses en plannen 

ook mee in hoeverre woningen 
toekomstbestendig gebouwd kunnen 

worden. Onder toekomstbestendig 
verstaan wij dat woningen met 
beperkte aanpassingen (zonder 

veel hak- en breekwerk’) een 
andere indeling kunnen 

krijgen.

Doorstroming:
Om de doorstroming in Maarn en 

Maarsbergen te stimuleren willen wij 
de gemeente aanbevelen om afspraken 

te maken met de ontwikkelaars 
en bouwers om de nieuwe 
woningen eerst aan lokale 
woningzoekenden aan te 

bieden.

Aanbeveling 1

Aanbeveling 2

Aanbeveling 3
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Ontmoeten!

Uitgangspunten: 

Cultuur & 
Vrije tijd

Bereikbaar en toegankelijk: Voor 
alle doelgroepen bereikbaar 

en laagdrempelig. Interne 
looproute vanuit horeca, 

sociaal veilige 
omgeving. 

Huisvesting nu & toekomst:
Ruimte voor het huisvesten van 
het huidige aanbod aan activi-

teiten mét bibliotheek waar-
bij rekening gehouden 
wordt met ruimte voor 

nieuwe initiatieven.

Gebouw: Modern, eigentijds 
gebouw terras en flexibele 
binnen en buitenruimtes.
Verleidelijk en uitdagend 

aanlokkelijk.

Doelgroepen: Het 
ontmoetingscentrum is dé plek 
waar alle inwoners van Maarn 
en Maarsbergen (jong tot oud 

en uit alle geledingen) 
zich welkom kunnen 

voelen.

Synergie: Multifunctionaliteit 
van de ruimtes in en om 
de accommodatie door 
gedeeld of meervoudig 

en flexibel gebruik 
door verschillende 

gebruikers.

17
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1720
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Maarn 
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Themagroepen
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Sfeerbeelden bij uitgangspunt 16

Sfeerbeelden bij uitgangspunt 17

Uitgangspunten Cultuur & vrije tijd

Huisvesting nu & toekomst:
Ruimte voor het huisvesten van het 

huidige aanbod aan activiteiten 
mét bibliotheek waarbij 

rekening gehouden wordt 
met ruimte voor nieuwe 

initiatieven.

17

Doelgroepen: Het 
ontmoetingscentrum is dé plek 
waar alle inwoners van Maarn 

en Maarsbergen (jong tot 
oud en uit alle geledingen) 

zich welkom kunnen 
voelen.

16

In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten van de themagroep Cultuur & 
vrije tijd toegelicht. 

“Ontmoeten!“

Uitgangspunt 16:
Doelgroepen: Het ontmoetingscentrum is dé plek waar alle inwoners 
van Maarn en Maarsbergen (jong tot oud en uit alle geledingen) zich 
welkom kunnen voelen.

Een gemeenschap waar mensen elkaar niet (kunnen) ontmoeten, is geen 
gemeenschap meer. Ontmoeten staat centraal.

Ontspannen, bewegen, leren, ontwikkelen en binden. 
In principe voor de inwoners van Maarn en Maarsbergen. 
Indien noodzakelijk: commerciele verhuur van ruimte danwel verhuur van 
sporthal aan mensen/clubs van huiten Maarn en Maarsbergen.

Uitgangspunt 17:
Huisvesting nu & toekomst:
Ruimte voor het huisvesten van het huidige aanbod aan activiteiten 
mét bibliotheek waarbij rekening gehouden wordt met ruimte voor 
nieuwe initiatieven.

Ruimte voor sportieve, culturele, creatieve en culinaire bijeenkomsten voor 
en door de dorpen. Ruimtes met een tijdloze doch gezellige uitstraling die 
multifunctioneel en gevarieerd te gebruiken zijn:

• feestje, samen eten, muziek (kantine met podium bijv.)
• koffie en spelen (terras naast speeltuin bijv.)
• schilderen en lunchen (atelier de buurt van het cafe-gedeelte bijvoor-

beeld)
• huiswerk en chillen (bibliotheek nabij terras/kantine)

Goed ontwikkelde faciliteiten voor Cultuur & vrije tijd dragen in 
belangrijke mate bij aan de (geestelijke) gezondheid voor iedereen, een 
goede investering voor de gemeente en bewoners.

- Deelnemer themagroep Cultuur & vrije tijd

‘‘
”
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Sfeerbeelden bij uitgangspunt 18

Bereikbaar en toegankelijk Voor 
alle doelgroepen bereikbaar 

en laagdrempelig. Interne 
looproute vanuit horeca, 

sociaal veilige 
omgeving. 

18
Uitgangspunt 18:
Bereikbaar en toegankelijk Voor alle doelgroepen bereikbaar en 
laagdrempelig. Interne looproute vanuit horeca, sociaal veilige 
omgeving.

De fysieke multifunctionele binnen- en buitenruimten zijn voor alle 
doelgroepen makkelijk, zelfstandig en (fysiek) veilig bereikbaar voor 
laagdrempelige culturele- en vrijetijdsactiviteiten, waarbij de looproute 
(intern) langs de horecagelegenheid (kroeg) gaat zodat alle activiteiten 
makkelijk bereikbaar en overzichtelijk zijn en je vrij bent om binnen te 
komen voor ontmoeting en horeca bezoek, waar gastvrijheid hoog in het 
vaandel staat en de horeca ruime openingstijden kent.

Centrale ligging, multifunctionele ruimtes, loop-/fietsafstand, voldoende 
parkeergelegenheid, vriendelijke prijzen, prettige plek voor alle 
doelgroepen (jong & oud), informatievoorziening over activiteiten. Borden/
wegwijzers met grote letters, meerdere talen. 

Culturele en vrijetijdsactiviteiten verbonden met vermaak en plezier, 
horeca speelt een verbindende factor en zorgt voor synergie en cohesie.
Door looproute langs horecagelegenheid ontstaat een mate van sociale 
controle/veiligheid, een gastvrij aanspreekpunt en zicht op kinderen. 
Tegelijkertijd zorgt het voor een sociale veiligheid en is er geen besloten 
club in de vrije toegankelijke ruimte.

• Sporthal = aula = muziekzaal = vergaderzaal
• Kunstatelier = knutselruimte voor leerlingen
• Bibliotheek = flex/werkplekken = samen huiswerk maken = relaxen = …
• Sommige kamers overdag voor scholen = zalen voor andere 

activiteiten buiten schooltijd
• Speeltuinen = trapveldjes = ontmoetingsplek = activiteitenplek = 

hangplek



22DoeMaarnMee fase B rapportage

Sfeerbeeld slotbijeenkomst fase B - De uitgangspunten worden met elkaar besproken

Gebouw: Modern, eigentijds 
gebouw terras en flexibele 
binnen en buitenruimtes.
Verleidelijk en uitdagend 

aanlokkelijk.

19

Synergie: Multifunctionaliteit van de 
ruimtes in en om de accommodatie 

door gedeeld of meervoudig 
en flexibel gebruik door 

verschillende gebruikers.

20

Uitgangspunt 19:
Gebouw: Modern, eigentijds gebouw terras en flexibele binnen en 
buitenruimtes.
Verleidelijk en uitdagend aanlokkelijk.

Slim omgaan met flexibele ruimte in combinatie met speelfuncties voor 
jong en oud. Geschikt voor iedereen maar ook om te werken en vergaderen.

• Terras ook aan voorzijde, contact met de omgeving d.m.v. raam-
partijen.

• Podium voor muziek en toneel (uitstraling).
• Voldoende parkeergelegenheid binnen 2 km. Veel groen met flora en 

fauna.

Uitgangspunt 20:
Synergie: Multifunctionaliteit van de ruimtes in en om de 
accommodatie door gedeeld of meervoudig en flexibel gebruik door 
verschillende gebruikers.

Slim omgaan met flexibele ruimte in combinatie met speelfuncties voor 
jong en oud. Geschikt voor iedereen maar ook om te werken en vergaderen.

• Terras ook aan voorzijde, contact met de omgeving d.m.v. raam-
partijen.

• Podium voor muziek en toneel (uitstraling).
• Voldoende parkeergelegenheid binnen 2 km. Veel groen met flora en 

fauna.
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Dit zijn de uitgangspunten van de 
scholen/opvang

Uitgangspunten: 

Scholen

21

22

23

24

25

Oktober 2021
Maarn & Maarsbergen
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Themagroepen

Locatie / situering: Voor ons is 
nu snelheid een belangrijk 

criterium om een goede 
huisvesting van de scholen 

en kinderopvang te 
kunnen realiseren.

Gebruik: De onderwijsruimten 
worden specifiek en exclusief ge-
bruikt voor onderwijs- en buiten-
schoolse opvang doeleinden. De 

ruimten voor kinderopvang  
worden specifiek en ex-

clusief gebruikt voor 
kinderopvang-activi-

teiten.

Benodigde omvang scholen en 
kinderopvang: De omvang van 

de schoolvoorzieningen is 
genormeerd op basis van de 

leerlingenprognoses over 
een langere periode. 

Zie toelichting

Financiering: De kinderopvang 
maakt met de gemeente afspraken 

over het huren van ruimtes 
van de gemeente of met een 
mogelijke andere partij die 

namens de gemeente 
deze ruimte gaat 

exploiteren.

Beheer en exploitatie: 
Er zijn verschillende 

scenario’s bedenkbaar. 
Zie toelichting. 
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Uitgangspunten Scholen
In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten van de themagroep Scholen 
toegelicht. De uitgangspunten in samenwerking met Wereldkidz De Meent, 
OeBS De Ladder en Kind&Co gevormd. 

Inleiding
In het kader van DoeMaarnMee is aan de scholen en de kinderopvang 
in Maarn gevraagd de uitgangspunten te formuleren voor de scenario’s 
die de komende maanden uitgewerkt gaan worden.
 
Hiervoor zijn de scholen en de kinderopvang samen met de medewerker 
onderwijshuisvesting van de gemeente en de procesbegeleider van Doe-
MaarnMee een aantal keren bijeengekomen.

Voor de scholen en de kinderopvang is het van belang om zo snel mogelijk 
duidelijkheid te krijgen over renovatie of vervangende nieuwbouw; de hui-
dige gebouwen verkeren in slechte staat en vanwege het voortdurende en 
langlopende traject tot besluitvorming is het onmogelijk geworden om het 
onderhoud van de scholen te plannen. Om publieke middelen doelmatig te 
kunnen besteden is een duidelijk planning en uitzicht op een verbeterde 
en gezonde leeromgeving een bittere noodzaak geworden. 

Wij hopen van harte dat de scenario’s die door DoeMaarnMee uitgewerkt 
gaan worden voldoen aan de uitgangspunten en randvoorwaarden, zoals 
deze hierna zijn geformuleerd. 
De uitgangspunten van de  drie betrokken  partijen zijn voor een deel ver-
schillend. In paragraaf 2 en 3 worden deze benoemd. In de daaropvolgende 
paragrafen worden de verschillende randvoorwaarden verder uitgewerkt. 
We hopen dat het onderwijs en de kinderopvang de voorzieningen krijgen 
die zij dringend nodig hebben en waar zij vanuit de wetgeving al langere 
tijd recht op hebben.

Uitgangspunt basisschool WereldKidz De Meent en kinderopvang Kind 
& Co

Voor WereldKidz en Kind & Co heeft vervangende nieuwbouw op dit mo-
ment de uitdrukkelijke voorkeur (hierna te noemen: variant A). Voor ons 
is een gezamenlijke huisvesting (samen onder 1 dak) met basisschool 
De Ladder de primair uit te werken variant (KindCentrum Maarn) in het 
proces van DoeMaarnMee. De randvoorwaarden van deze variant komen 
verder in dit document aan de orde.

Alternatief is een vervangende nieuwbouw met enkel basisschool Wereld-
Kidz De Meent en kinderopvang van Kind & Co (hierna te noemen variant  
B). 

Uitgangspunt en randvoorwaarden De Ladder

De Ladder doet mee aan het proces, omdat het bestuur, het team en de 
ouders een stap vooruit willen maken in de fysieke leeromgeving. Met een 
renovatie of nieuwbouw verwachten we een duurzame en gezonde leer-
omgeving te kunnen realiseren. Met een duurzame school komen gelden 
vrij voor onderwijs die momenteel, onnodig, aan een hoge energierekening 
worden besteed. Om te komen tot vervangende nieuwbouw zijn er voor het 
bestuur van De Ladder de volgende scenario’s mogelijk:
• Scenario 1: Grote renovatie van De Ladder op de huidige locatie met of 
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zonder kinderopvang;
• Scenario 2: Nieuwbouw van De Ladder op de huidige locatie met of 

zonder kinderopvang;
• Scenario 3: Nieuwbouw gezamenlijk met De Meent en de kin-

deropvang (“KindCentrum Maarn”) en is daarmee gelijk aan variant A 
van WereldKidz / Kind & Co.

De Ladder ziet renovatie als een volwaardig alternatief voor nieuwbouw. 
Om tot een zorgvuldige afweging te kunnen komen verwacht De Ladder dat 
alle scenario’s nadrukkelijk worden onderzocht in de volgende fase van 
DoeMaarnMee, inclusief een financiële onderbouwing.

Het bestuur van De Ladder vindt het van belang dat de ouders worden 
meegenomen in het proces en betrokken worden bij het maken van een 
afweging tussen de drie scenario’s. 

De Ladder hecht waarde aan behoud van eigen identiteit en uitstraling. 
Daarnaast zal het schoolgebouw moeten aansluiten bij de onderwijsvisie 
van de school. Er zullen geen woningen/appartementen gesitueerd worden 
boven de school. In de directe omgeving van de school mogen geen voor-
zieningen zijn waar alcohol wordt geschonken. 

In het verleden heeft De Ladder gelden voorgeschoten voor eerdere verken-
ningsonderzoeken. Deze gelden zijn nooit meer teruggestort vanuit de ge-
meente. Indien er in het vervolgtraject financiële inspanningen vanuit De 
Ladder worden verwacht, dienen hierover schriftelijke afspraken gemaakt 
te worden met de betrokken partijen.

Dit document wordt door De Ladder beschouwd als een verkenning en 
gesprekskader en heeft geen juridische binding zonder bekrachtiging 
door de daartoe bevoegde organen binnen de governance structuur van De 
Ladder.

De Ladder verwacht dat de hiervoor beschreven randvoorwaarden in het 
DoeMaarnMee proces juist kunnen leiden tot meer en nieuwe creatieve 
oplossingsrichtingen, mits rekening wordt gehouden met de 3 scenario’s 
zoals hiervoor beschreven. De Ladder staat dan ook positief tegenover het 
denkproces dat met DoeMaarnMee in gang is gezet. Echter, de noodzaak 
en behoefte voor een verbeterde, duurzame en gezonde leeromgeving staat 
hierbij voorop.

Hierna worden uitgangspunten beschreven die in beginsel generiek van 
toepassing zijn op alle hiervoor benoemde [3] scenario’s voor De Ladder. 
Echter, waar het niet uit de tekst blijkt, is expliciet een verwijzing gemaakt 
naar een specifiek scenario.

Uitgangspunt 21:
Benodigde omvang scholen en kinderopvang
De omvang van de schoolvoorzieningen is genormeerd op basis van de 
leerlingenprognoses over een langere periode conform de Verordening 
Onderwijshuisvesting van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.  Het huidige 
aantal leerlingen (teldatum 1-10-2020) bedraagt: 
• De Ladder (190 leerlingen):   
• De Meent (190 leerlingen):   

Op basis van het door de gemeente geprognosticeerde aantal leerlingen 
over 10 jaar (2031) is de te realiseren omvang van de onderwijsvoorziening 
volgens variant A van WereldKIdz De Meent / Kind&Co en scenario 3 van 
De Ladder  als volgt:
• De Ladder 203 leerlingen / 1.220 m2 (huidige school omvat 139 m2, 

welke in scenario 1 en 2 van De Ladder behouden kan blijven)
• De Meent 217 leerlingen / 1.290 m2
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• Totaal omvang: 2.510 m2, exclusief marge van 10%

Omdat mogelijke toekomstige ontwikkelingen in Maarn en omstreken nog 
niet zijn meegenomen (denk aan extra woningbouw en een verschuiving 
van de  bewonerspopulatie met meer kinderen) stellen wij voor om bij de 
uitwerking in DoeMaarnMee op dit moment rekening te houden met een 
extra marge van circa 10 % en uit te gaan van een totaal aan 2.760  m2 
onderwijsruimtes in variant A / scenario 3.

De omvang voor de kinderopvang wordt in onderling overleg tussen 
Kind&Co en de gemeente bepaald. Kind&Co heeft behoefte aan 5 groepen 
van elk 16 kinderen met een bijbehorende omvang van circa 710 m2; 

Ook zijn er meerdere groepen BuitenSchoolse Opvang (BSO), die na de reg-
uliere schooltijden gebruik van van de ruimtes in de scholen. Bij variant A 
/scenario 3 vindt dit plaats in het KindCentrum Maarn, bij scenario 2 en 3 
van De Ladder en scenario B van WereldKidz en Kind&Co  worden nadere 
afspraken gemaakt over de verdeling verspreid over beide locaties.

De onderwijsvoorziening en de ruimtes van de kinderopvang vormen vol-
gens variant  A / scenario 3 samen de minimale omvang van het nieuwe 
KindCentrum Maarn met 3.470 m2 bruto vloeroppervlakte.

Bij variant B  (WereldKidz en Kind&Co) bedraagt de omvang van het nieu-
we Kindcentrum circa 1,1x1.290 m2 + 710 m2 = circa 2.130 m2.

Uitgangspunt 22:
Gebruik
De onderwijsruimten worden specifiek en exclusief gebruikt voor onderwi-
js- en buitenschoolse opvang doeleinden. De ruimten voor kinderopvang  
worden specifiek en exclusief gebruikt voor kinderopvang-activiteiten.

De onderwijs- en kinderopvang ruimten kunnen niet geëxploiteerd worden 
voor andere gebruikers. Het is, mits de gemeente dit toestaat, aan de 
schoolbesturen en de kinderopvangorganisatie om incidenteel ruimtes 
binnen de school en de kinderopvang te verhuren aan derden.

Uitgangspunt 23:
Locatie/situering
Voor ons is nu snelheid een belangrijk criterium om een goede huisvest-
ing van de scholen en kinderopvang te kunnen realiseren. Ten aanzien van 
de locatie voor de nieuwe kindvoorziening (scenario A en B van Wereld-
Kidz/ KInd & Co en scenario 3 van  De Ladder) hebben de scholen en de 
kinderopvang geen uitdrukkelijke voorkeur, maar wel een aantal randvoor-
waarden.

De scholen en de kinderopvang moeten gesitueerd worden in een veilige 
en overzichtelijke omgeving; autoverkeer direct bij het kindcentrum moet 
geminimaliseerd zijn.

Zowel de locatie bij de hockeyvelden en de locatie Trompplein lijken ons 
geschikt, maar wij staan open voor alternatieve locaties.

De scholen en de kinderopvang hebben uitdrukkelijk de voorkeur voor een 
eigen, kleinschalig  gebouw zonder bovengelegen woningen. Daarnaast 
staan wij positief tegenover de situering van andere, bij voorkeur kindg-
erichte voorzieningen in de nabijheid van het kindcentrum, zoals sport-
velden,  gymzaal en ruimten voor jeugdzorg.

Ook de nabijheid van andere voorzieningen voor Maarn kunnen aantrekke-
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lijk zijn, maar niet voorwaardelijk voor de locatiekeuze.

Situering nabij de voetbalvelden (huidige locatie van de kinderopvang) is 
niet wenselijk in verband met de aanwezigheid van elektriciteitskabels en 
daaruit voorkomende beperking in gebruik vanuit veiligheid.

WereldKidz is van mening dat de vervangende nieuwbouw op exact de 
locatie van WereldKidz De Meent vanuit kostenoverwegingen en vanuit 
onderwijskundige aspecten vermeden zou moeten worden. Voor de Ladder 
is dit echter niet bezwaarlijk.

Voor de scholen zijn ruim opgezette buitenruimtes van essentieel belang. 
Wij denken daarbij aan een een groene en natuurlijke uitstraling met uit-
loopmogelijkheden naar een aansluitende groene omgeving. Het normbe-
drag van 3 m2/leerling vinden wij onvoldoende.

De afgeschermde buitenruimte van de kinderopvang (minimaal 310m2) 
is specifiek bestemd voor kinderopvang - activiteiten en is niet publiek 
toegankelijk.

Het gebruik als openbare speelvoorziening van de bij de scholen behoren-
de buitenruimten is voor de scholen bespreekbaar en kan een meerwaarde 
betekenen voor Maarn als geheel buiten de reguliere openingstijden van 
de scholen, BSO  en kinderopvang. Hierbij dienen tussen de gemeente, de 
scholen en maatschappelijke partijen goede financiële en praktische af-
spraken gemaakt te worden over het beheer,  onderhoud en het voorkomen 
van overlast. Met wellicht aanvullende extra financiering vanuit de samen-
leving kan er een mooie, multifunctionele speelvoorziening voor heel 
Maarn gecreëerd worden.

Uitgangspunt 24:
Financiering
Op basis van de Wet Primair Onderwijs (WPO) is de gemeente wettelijk 
verantwoordelijk voor de financiering van de nieuwe onderwijsvoorzien-
ing. Conform het Integraal Huisvestings Plan 2021-2024 zal de gemeente 
daarbij kijken naar alternatieve financieringsvormen en/of een mogelijke 
combinatie van woningbouw. De gemeente hanteert voor de omvang van 
de financiering van de voorziening de genormeerde bedragen van de Ve-
reniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

De kinderopvang maakt met de gemeente afspraken over het huren van 
ruimtes van de gemeente of met een mogelijke andere partij die namens 
de gemeente deze ruimte gaat exploiteren.

 
Uitgangspunt 25: 
Beheer en exploitatie
Voor het beheer en exploitatie zijn verschillende scenario’s denkbaar. De 
scholen kunnen het beheer en exploitatie van de onderwijsvoorziening 
in eigen hand houden; eventueel in een VvE met andere gebruikers/ei-
genaren. Beheer en exploitatie door de scholen van andere dan onderwijs-
ruimtes is niet gewenst en wettelijk niet toegestaan.
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Schema van processtappen in van fase C

4

Doe je mee met fase C?
Met de positieve energie uit fase B bouwen we voort in fase C. In 
deze fase gaan we samen scenario’s maken. Zowel ruimtelijk: waar 
gaan de voorzieningen in Maarn en Maarsbergen terecht komen? als 
programmatisch: hoe gaan ze functioneren? We zullen hiervoor een 
werkgroep inrichten bestaande uit inwoners uit Maarn en Maarsbergen 
en medewerkers van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Samen gaan 
we de puzzel leggen die uiteindelijk moet leiden tot een Masterplan 
Voorzieningen Maarn en Maarsbergen. 

Het Masterplan is een document waarin op hoofdlijnen is te zien 
waar de verschillende voorzieningen gaan komen, hoe de samenhang 
daartussen is, hoe de financiering en exploitatie daarvan geregeld is, hoe 
de buitenruimte er uit moet komen te zien en hoe het verkeer en parkeren 
geregeld gaat worden. De onderwerpen staan vermeld in het Procesplan. 
Dit Masterplan wordt uiteindelijk voorgelegd aan de gemeenteraad van de 
Gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Het is een moeilijke puzzel met heel veel stukjes. Die stukjes bestaan uit 
meningen, wensen, regels, kaders en de emoties van alle organisaties en 
bewoners die betrokken zijn. We hebben al een deel van de puzzel gelegd. 
Dat zijn de uitgangspunten die in fase B zijn opgesteld. 

Om de puzzel af te maken, zijn we op zoek naar bewoners die hun tijd, 
kennis en kunde willen inzetten. In het bijzonder zijn we op zoek naar 
mensen die verstand hebben van financiën, exploitatie, ruimtelijke 
procedures, hoe mensen te betrekken, verkeer, ontwerpen, samenwerken, 
duurzaamheid, natuur, bouwen etc. Heb jij tijd en wil je samen deze 
puzzel komen leggen, meld je dan aan via info@doemaarnmee.nl. 
Iedereen is welkom, ook als je alleen koffie wil zetten. Deze fase 
duurt 4 maanden en zal intensief zijn. We verwachten minimaal 
twee gezamenlijke bijeenkomsten per maand en tussendoor ook 
afspraken in kleiner verband. Geïnteresseerden worden op de hoogte 
gehouden met de nieuwsbrief Doe Maarn Mee. Ook komt een algemene 
bewonersbijeenkomst waar de resultaten van deze fase worden 
gepresenteerd en besproken.

Voor meer informatie over fase C, kijk dan op de website doemaarnmee.nl 
en ook in de route naar het Masterplan hoofdstuk 3.3. 

Fase C vormt het sluitstuk op een unieke kans om met elkaar vorm 
te geven aan de toekomst van belangrijke voorzieningen in Maarn en 
Maarsbergen, voorzieningen waar straks iedereen zijn steentje aan heeft 
bijgedragen. 

Via www.doemaarnmee.nl blijf je op de hoogte en kun je zien hoe en 
wanneer je mee kunt doen.
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Sfeerbeeld slotbijeenkomst fase B - De uitgangspunten worden met elkaar besproken

5

Tot slot
Met een grote groep, enthousiaste en bevlogen bewoners, medewerkers 
van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en vertegenwoordigers van 
maatschappelijke organisaties in Maarn en Maarsbergen, zijn we 
afgelopen september hard aan de slag geweest. We kijken hier met veel 
tevredenheid op terug. In een korte tijd is men er in geslaagd voor elke 
themagroep een aantal gezamenlijke uitganspunten te formuleren. Het 
enthousiasme nemen we nu mee naar een belangrijke volgende stap: 
fase C: de werkgroep scenario’s, ook wel de teken- en rekenkamer.  

Wij willen graag iedereen bedanken die zich tot nu heeft ingezet. 


