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Programma 

1. 21.00 uur- Opening 
 

2. 21.05 uur – Presentaties; na elke presentatie korte vragen- en 
discussieronde 
– Inleiding, context, urgentie – Albert Dragt 
– Ontwerp voor herinrichting openbare ruimte – Johan de Wachter 
– Verkeerscirculatie/ontsluiting – Izaak Boone 
– Onderzoek beleving en parkeerdruk Hamershof - Lout v.d. Hoeven 

 

3. 22.10 - Plenaire discussie 
 

4. 23.00 uur – Sluiting 



Veel initiatieven en ideeën  
over toekomst Hamershof  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winkelgevels en  
woningen Hamershof H1 



Veel initiatieven en ideeën  
over toekomst Hamershof  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwbouw Bling / 
Greefhorst 



Veel initiatieven en ideeën  
over toekomst Hamershof   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwbouwinitiatieven 
Hamersveldseweg 



Veel initiatieven en ideeën  
over toekomst Hamershof  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformatie kantoren 
Mulderij 



Veel initiatieven en ideeën  
over toekomst Hamershof   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwbouw woningen 
SBBO 



Veel initiatieven en ideeën  
over toekomst Hamershof  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwbouw Huis van 
Leusden 



Veel initiatieven en ideeën  
over toekomst Hamershof  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herinrichting openbaar 
gebied 



Veel initiatieven en ideeën  
over toekomst Hamershof  

Verkeerscirculatieplan 



Veel initiatieven en ideeën  
over toekomst Hamershof   

Verbeteringen de Korf 



Veel initiatieven en ideeën  
over toekomst Hamershof   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Samenhang nodig in initiatieven: Gebiedsvisie  



Urgentie neemt toe  

1. Samenhang nodig in initiatieven: Gebiedsvisie 
 

• Hamershof “kwetsbaar” 
• Economische positie onder druk  

• Teruglopende bestedingen en internet  

• Meer concurrentie 

• Toenemende leegstand 

• Gedateerde en soms rommelige uitstraling 

• Te zwakke branding 

 

 Hamershof goed positioneren 



Samenwerken  

1. Samenhang nodig in initiatieven: gebiedsvisie  

2. Hamershof goed positioneren 
 
 

• 2013: Visie “Samen investeren in de toekomst”: 
• Economisch/functioneel perspectief toevoegen 

• Nogmaals conclusies samen delen en vaststellen 

• Samenwerking met een trekkersrol voor de gemeente 

 

 Gemeente als voortrekker in gezamenlijke aanpak  



Kernpunten van aanpak  

1. Samenhang nodig in initiatieven: gebiedsvisie  

2. Hamershof goed positioneren 

3. Gemeente als voortrekker in gezamenlijke aanpak  

 





Onderzoek beleving en parkeerdruk Hamershof 

• Behoefte aan informatie t.b.v. besluitvorming  

• Opdrachtgevers: ondernemers, eigenaren en gemeente 

• Offerte aangevraagd bij 3 bureaus; opdracht aan SAMR 

• Op zaterdag 3 september ca. 200 interviews op 4 plekken 

• Vragen over: 

– Herkomst, aanleiding en duur van bezoek 

– Mening over Hamershof en toekomstplannen 

– Vervoerswijze  

– Mening over parkeerdruk 

– Mening over eventuele invoering van blauwe zone 

 



1. Hamershof is dé plek van Leusden om boodschappen te doen 

• Vooral Leusdenaren komen om doelgericht te winkelen 

• 78% bezoekt ook andere winkelcentra (Amersfoort!) om te shoppen 

• Sterk aanbod met mix van supermarkten en speciaalzaken (food en non food) 

 

 

Resultaten belevingsonderzoek  



 

 

 

 

Resultaten belevingsonderzoek  

2. Leegstand en uitstraling zijn minpunten 
• Meerderheid (65%) ziet noodzaak en meerwaarde van renovatie 

• Mensen die hierin geen of minder meerwaarde zien, vinden ingrijpende 

maatregelen vaak te duur   

• Er is vooral behoefte aan meer groen en aankleding 



Resultaten enquete parkeren 

• 46% komt met de auto, 38% met de fiets, 16% lopend 

• Vooral de groep 36-55 jaar met de auto (64%) 

• Gemiddelde bezoektijd minder dan 1 uur 



 

 

 

 

Enquête Parkeren 

• 15% van automobilisten heeft moeite of veel moeite met 

vinden van een parkeerplek, 26% heeft weinig of enige moeite 

• 61% van de ondervraagden staat positief tegenover invoering 

van een blauwe zone 

 

 

• Belangrijke aandachtspunten:  
• parkeren moet gratis blijven 

• langparkeren tegengaan 

• doorstroming bevorderen  

• voldoende tijd, zodat men zich niet hoeft te haasten 



Aanpak en positionering 

1. Gebiedsvisie   
 Kwaliteit openbaar gebied, vooruit kijken 

 Economisch / functioneel 

 

2. Hamershof goed positioneren  
 Leegstand,  

 Branding & promotie 

 

3. Samenwerking & rolneming 
gemeente  



Openbaar gebied 
 



Ontsluitingsmodellen 

• Bereikbaarheid  

• Veiligheid 

• Relatie Huis van Leusden 

• Kwaliteit openbare ruimte 

• Kosten 

 



 

 

 

 

Belevingsonderzoek  



 

 

 

 

Enquête Parkeren 


