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De ontsluiting van de nieuwbouw is naar het 
westen, waardoor integratie en profijt voor 
de middenstand van Muiden niet plaatsvindt. 

Natuurcompensatie 
is een goede keuze. 

Hier 78 wo/ha leidt als snel tot hoogbouw, wat ongewenst is 
in een bosachtige omgeving en vlakbij de Vesting. 

50.000 m2 bvo is bijvoorbeeld gelijk 
aan 11 kantoorflats van 6 
verdiepingen en een parkeerterrein ter 
grootte van 10 voetbalvelden. 
Dat is een veel te grootschalige 
bebouwing die de beleving van de 
natuur en landschap en ook die van 
de vesting ernstig benadeelt. 

Het aquaduct realiseren en met bos 
inpakken van de A1 is een goede 
oplossing. 

Het gebied tussen de hoogspanningsmasten is 
geen landschap of recreatiegebied van waarde. 
Waarom de A1 niet hiertussen aangelegd? 

De groenlobben staan alleen ten dienste 
van de direct aanwonenden, maar zijn 
verloren gebieden voor natuur, landschap. 

De A1 gedeeltelijk uit het landschap 
laten verdwijnen en dan hier een 
nieuwe vierbaans snelweg aanleggen is 
ongewenst. Het splitst een natuurgebied 
in tweeën en leidt tot nieuwe visuele en 
geluidsproblemen. 
Deze verbindingsweg kan ook langs het 
Amsterdam-Rijnkanaal gelegd worden. 

Door kantoren in de 
Gemeenschapspolder te plannen gaat 
deze polder als natuurgebied 
verloren. 

Deze bebouwing scheidt het natuurgebied van 
de Vecht van de Bloemendalerpolder, 
waardoor de kwaliteit van deze natuur- en 
recreatiegebieden sterk vermindert. 
Ook de beleving vanuit de Vesting van het  
Vechtlandschap wordt door deze bebouwing 
zeer nadelig beïnvloed. 

Deze afstanden van ongeveer 2 
voetbalvelden zijn te gering om 
het gebied als een kwalitatief 
hoogstaand landschap te ervaren. 
 

Hier zullen hoge geluidschermen 
onvermijdelijk zijn. 

Algemeen 
• Aftrek van woningaantallen die in de regio worden gebouwd is niet verwerkt; 
• Er komt geen sociale woningbouw; 
• Er zijn verschillende manieren om woonkwaliteit te maken. Hier is er gekozen voor grotendeels lage 

dichtheden, waarbij veel groen alleen ten dienste van de nieuwe woningen staat. Dit, in combinatie 
met veel versnippering, devalueert de groengebieden en daardoor gaat er veel ruimte verloren voor 
velen; 

• Door het op de schop gooien van het hele gebied gaat er zeer veel landbouwgebied verloren en zijn 
de kosten voor verwerving en herstructurering hoog; 

• ‘Harde’ randen langs de natuur leiden tot een ander landschap (parkachtig); 
• De motivatie om een ander landschap te willen maken en de keuze voor de plaats van de 

woningbouwlocaties wordt niet gegeven. 


