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Een van de onderwerpen genoemd in het CUP-2018-2022 is het verbeteren van de Entree 
van Leusden. En daarmee wordt dan met name de Randweg en de directe omgeving 
daarvan bedoeld. 

Aanleiding voor deze CUP-opdracht is dat de Randweg als te weinig uitnodigend wordt 
ervaren. De ruimtelijke beleving laat hier te wensen over. Anders gezegd: het zou hier best 
een stuk fraaier mogen en kunnen worden. Deze minder positieve beleving van de entree 
komt met name door de dominantie van de verkeersfunctie van deze belangrijkste invalsweg 
van Leusden. Daarbij komt dat de samenhang tussen de verkeersinfrastructuur en de langs 
deze weg gelegen bebouwing ook niet optimaal is.
Vandaar het voorstel om onderzoek te doen naar verbetering van de ruimtelijke kwaliteit 
rond de hoofdentree van Leusden. Voor de zoektocht naar een voorkeursvariant is in 2018 
eenmalig een bedrag van € 40.000 gereserveerd. De kosten van het daadwerkelijk uitvoeren 
van een voorkeursvariant werden globaal geraamd op 2 miljoen euro.

In deze onzekere financiële tijden vinden wij het niet verantwoord dit ambitieuze project in 
gang te zetten. Wat hierbij ook een belangrijke rol heeft gespeeld is dat het wegbeeld 
op/rond de Randweg de afgelopen tijd al een aanzienlijke metamorfose heeft ondergaan 
door de bouw van de AFAS-campus, die een ware eye-catcher geworden is. Ook de 
ontwikkelingen rond het westelijk deel van de Randweg (bouwplan smartphonehoesjes) en 
de herinrichting van het noordelijk deel van de Zwarteweg hebben bijgedragen aan het 
verbeteren van de beleving van de entree.

Wat in onze beleving nog wel gemist wordt zijn robuuste hoogwaardige plantvakken langs 
het kruispunt Randweg-Groene Zoom-Plesmanstraat. En deze willen wij op korte termijn 
realiseren op een 6-tal plaatsen rond dit kruispunt. Deze werkzaamheden worden 
‘meegenomen’ met het project ‘verlenging opstelstroken Randweg’ waarvoor uw raad 
onlangs een krediet beschikbaar heeft gesteld. Wat kwaliteit en uitstraling betreft zullen deze 
plantvakken vergelijkbaar zijn met de borders die rond het Huis van Leusden zijn aangelegd.

Ook op het kruispunt Groene Zoom-Noorderinslag-Heiligenbergerweg en bij de bruggen op 
de Horsterweg en Asschatterweg willen wij robuuste plantvakken aanleggen.
Al deze ‘groene pareltjes’ dragen bij aan de versterking van het groene imago van onze 
gemeente en mogen worden opgevat als een hartelijk welkom in een veelzijdige gemeente 
met hoogwaardige groene kwaliteiten.

De kosten van deze transformatíes’ worden geraamd op ongeveer € 38.000,-. Deze kosten  
willen wij dekken uit het eerder genoemde bedrag dat gereserveerd is voor het doen van 
onderzoek naar een voorkeursvariant (€ 40.000). 
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De raad zal via de voorjaarsnota 2021 gevraagd worden om € 40.000 beschikbaar te stellen 
voor de aanleg van de hoogwaardige plantvakken (besluitvorming juli 2021). Er van 
uitgaande dat u hier mee akkoord zult gaan willen wij de transformaties uiterlijk in het 
voorjaar van 2021 in gang zetten.
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