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Proces tot nu toe 
• In 2007/2008 is er een idee geweest om op de Daalsehoek 

nieuwbouw voor scholen te realiseren 
• In 2013 / 2014 was de locatie in beeld voor nieuwbouw voor  
 ‘t Palet Bolenstein en ‘t Palet Troelstrastraat 
• In 2015 is een samenwerking aangegaan om de Daalsehoek te 

ontwikkelen tot woningen, een enkele voorziening en een 
goede parkeer- en verkeeroplossing 

• Begin 2016 is een openbaar inloopmoment voor direct 
betrokkenen geweest waar informatie is verzameld 

• Medio 2016 zijn er meerdere stedenbouwkundige scenario’s  
• We op het punt om deze te bespreken tijdens een 

inloopmoment 
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Inloopmoment 
• Veiligheid en verkeersbewegingen in driehoek Plesmanlaan, 

Huis ten Boschstraat, Thorbeckelaan 
• Voldoende parkeerplaatsen ook voor De Pionier 
• Aandacht voor groen, bomen, barbecue en speelplek.  
• Aandacht voor woningen, meer dan 30% sociale woningen, 

woningtypen  
• Aandacht voor de context en hoogte van de nieuwbouw 
• Aandacht voor De Pionier, kinderdagverblijf, buitenschoolse 

opvang (en verenigingen Kuyperstraat) inclusief verkeer- en 
parkeervraagstuk 
 



Ruimtelijk 
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• Verkeer 
• Parkeren 
• Ingang school 
• Groen 
• Spelen 
• Barbecue 
• Context  
• Hoogte 
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De Pionier 



Proces bij De Pionier 
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• In 2015 project gestart voor het realiseren van een Integraal 
Kindcentrum, het permanent uitbreiden van De Pionier en het 
opknappen van de gymzaal 

• In 2016 is duidelijk dat een kwalitatief goede en duurzame 
ruimtelijke oplossing binnen de bestaande structuur niet 
mogelijk is 

• Medio 2016 wordt aan het projectteam van ontwikkeling 
Daalsehoek gevraagd om het verkeer- en parkeervraagstuk bij 
De Pionier integraal te onderzoeken 
 
 



Ruimtelijk 
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• Verkeer 
• Parkeren 
• Ingang school 
• Groen 
• Spelen 
• Barbecue 
• Context  hoogte 
• > 30% sociaal 
• Entree Maarssen-

Dorp 
• Kans voor  
 De Pionier 

 



Ruimtelijk 
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Beeldkwaliteit 



Noot 
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In een eerder stadium is onderzocht of een andere school,  
namelijk Palet Bolenstein en Palet Troelstrastraat verplaatst  
konden worden naar een locatie op de Daalsehoek. Dat was  
technisch mogelijk. Het schoolbestuur gaf uiteindelijk de  
voorkeur aan de locatie Bolenstein als plek voor nieuwbouw  
van beide schoollocaties.  

 
 



Financieel 
• Boekwaarde De Pionier, gymzaal en kinderdagopvang kan 

worden betaald uit de grondexploitatie 
• Aankoop grond van Stichting Reinaerde kan worden betaald 

uit de grondexploitatie 
• Een deel van extra investering benodigd voor de nieuwbouw 

van De Pionier en de gymzaal kan worden betaald uit de 
grondexploitatie 
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Fasering 
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Eerste reacties 
• Scholenstichting Pastoor Ariens 
• KMN Kind & Co 
• Portaal 
• Stichting Reinaerde 
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Indicatieve planning 
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Vragen en opmerkingen? 
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