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Persbericht
Na intensief overleg tussen het bestuur van de Stichting Erfgoed Kruitpad Muiden en de
gemeente Gooise Meren te samen met een vertegenwoordiger van de Exploitatiemaatschappij De
Krijgsman C.V. is overeengekomen dat de Stichting niet opnieuw in beroep gaat tegen het op 12
oktober jl door de Raad van de gemeente Gooise Meren goedgekeurde Bestemmingsplan De
Krijgsman. Eerder had de Raad van State na beroep van de Stichting het besluit van de Raad van
de gemeente Muiden dd. 19 november 2015 m.b.t. het bestemmingsplan vernietigd. De nieuwe
versie van het bestemmingsplan is op belangrijke punten aangepast en aangevuld a.h.v. de
uitspraak van de Raad van State en daarmee aanzienlijk verbeterd. Dit betreft de volgende
punten:
- De schootsvelden van de Westbatterij blijven tot 150 meter onbebouwd en krijgen tot
300 meter een aangepaste inrichting. Stichting en anderen worden betrokken bij invulling
en uitwerking van de plannen
- Het Kruitpad als karakteristiek Gemeentelijk Monument mag niet worden verbreed.
Bewoners en Stichting zullen betrokken worden bij de ontwikkeling.
- Vóór het eind van het jaar moet er een besluit liggen over wie de nieuwe verbindingsbruggen gaat betalen ter ontsluiting van het terrein.
- De mogelijkheden voor het openbaar vervoer rond de nieuwe woonwijk worden nog
nader onderzocht.
Tenslotte is overlegd over de consequenties van het nieuwe bestemmingsplan voor leden
van de Tuindersvereniging de Westbatterij. De van oorsprong personeelstuinen voor werknemers
van de oude KNSF, achter de zeedijk en langs de natuurboulevard, zullen moeten verhuizen naar
een nieuwe locatie. In afwachting van de start van de bouw kunnen de tuinders nog minstens één
seizoen op de oude locatie doorgaan. Voor de oudere tuinders die niet meegaan is nu met KNSF
een behoorlijke financiële compensatie overeengekomen.
Alles bijeen genomen wordt hiermee een hoofdstuk in de Muider historie afgesloten. De
oude kruitfabriek, sinds 1702 In Muiden, in 2004 gesloten, behoort nu echt tot het verleden. Het
terrein en de directe omgeving zullen de komende jaren veranderen in een nieuwe woonwijk. De
transformatie is een langdurig en moeizaam proces geweest met meerdere dieptepunten. We
gaan ervan uit dat wat nu is bereikt het begin zal zijn van een meer open ontwikkelingsproces en
tevens met een steviger relatie met de Muider gemeenschap zowel met haar verleden als met
haar toekomst.
Muiden, 30 november 2916
Bestuur Stichting Erfgoed Kruitpad Muiden Jacob Veenhuysen, voorzitter
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