
 

 

 

Werklocaties Leusden 

 

 

Avond van Leusden 19 juni 

 



 

Aanleiding 
 

• Toenemende leegstand 

• Nieuwe ontwikkelingen blijven uit 

• Druk vanuit provincie 

 

Titel presentatie 2 



 

Centrale onderzoeksvraag 
 

• Hoe positioneert Leusden haar 

werklocaties tot 2030 zo optimaal 

mogelijk binnen het regionale 

krachtenveld en welke maatregelen zijn 

nodig om deze positie te waarborgen? 
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Proces 

• Stap 1: Analyse 
• Deskresearch 

• Gebiedsschouw 

• Behoefteraming 

• Interviews 

• Confrontatie vraag / aanbod 

 

Resultaten “Avond van Leusden 30 januari” Titel presentatie 
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Barometer per terrein 
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Barometer per terrein 
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Barometer per terrein 
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Ruimtevraag 
 

 

 

 

Bedrijventerreinen 

Vraag tot 2030  =  5 – 8 hectare netto 

Huidig aanbod  = 5.000 m2 bestaande   
    bedrijfsruimte 

Planvoorraad  =   3 hectare 

Conclusie  = Tekort op termijn 

 

Kantorenterreinen 

Vraag tot 2030  =  12.000 – 20.000 m2 BVO 

Huidig aanbod = 52.000 m2 BVO 

Planvoorraad  =  70.000 m2  

Conclusie  = Fors overaanbod 
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Proces 

• Stap 2: Strategische positionering     

– 2 werkateliers   

 “De Horst, Princenhof,  Ruige Veld, 

 Speelkamp, t Spieghel, Buitenplaats, 

 Plantage” 

– 1 werkatelier  

 “De Fliert, Paardenmaat, Ambachtsweg” 

– Brede terugkoppeling 17 maart  

 

 

Titel presentatie 9 



• Dé kantorenlocatie van Leusden 

• ZZP-ers 

• Meer ruimte voor kleinschaligheid 

o.a. door herinrichting grotere 

leegstaande kantoren (bv. 

voormalige pand Waterschap) 

• Wel meer functiemenging: 

horeca, leisure (bv. 

sportvoorzieningen), 

vergaderconcepten 

• Beeldbepalende bedrijven nog 

beter benutten voor verbeteren 

zichtbaarheid / versterken 

identiteit Leusden 

• Parkeren collectief regelen 

• Snelbus 
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• Gedeeltelijke transformatie: wonen, 

zorginstellingen, leisure, horeca, kunst, 

vergader-concepten, 

campusontwikkeling, internetwinkels 

• Specialisatie: bv. ouderen  

• Kleinschaligheid 

• ZZP-ers 

• Ruimte voor groeimarkten 

(distributie/snelweg gerelateerd) 

• Groene corridor 

• Overloop voor parkeerdruk 

• Maatvoering parkeervakken 

• Hangplek weg 

• Verruiming bestemmingen / flexibele 

bestemmingsplannen 

• Regelvrije zone 

• Ruimte voor zwaardere 

milieucategorieën  

• Eigenarenplan  / grondruil 

• Durf 

 

 

11 



 

• Ruimte voor wonen-werken 

• Ruimte voor kleinschaligheid 

• Verbeteren zichtbaarheid 

• Toevoerwegen verbreden 

• OV Bereikbaarheid 
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• Behouden en waar mogelijk 

versterken huidige functieprofiel 

• Verbeteren manoeuvreerruimte 

• Bewegwijzering op en naar het 

terrein 

• Zichtbaarheid en vindbaarheid 

o.a. door verwijderen ‘wal’ 

• Gesprek met PON over parkeren  

vrachtauto´s, voorzieningen 

chauffeurs, handhaving reeds 

genomen maatregelen 

• Groenstrook verleggen 

• Meer parkeerplaatsen 

• Versterken onderlinge 

samenwerking 
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• Behouden en waar mogelijk 

versterken huidige functieprofiel 

• Ontsluiting verduidelijken 

• Verkeersveiligheid vergroten 

• Verbeteren OV-bereikbaarheid 

(bv. over PON-spoor) 

• Organiserend vermogen 
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• Behouden en waar 

mogelijk versterken 

huidige functieprofiel 

• Wel meer 

bedrijfswoningen 

toestaan 

• Kavels aanbieden aan 

starters 

• Parkeerverbod 

openbare weg 

• Handhaven op illegale 

activiteiten 

• Entree opfrissen 

• Drempels verminderen 

• Glasvezel 
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• Verbeteren uitstraling entree 

Leusden 

• Genereren meer traffic 

• Verplaatsing gemeentelijk 

afvalstation? 

• Ruimte bieden aan - reclame-

uitingen - beeldbepalende 

Leusdense bedrijven 
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• Herdefiniëren 

ontwikkelingsrichting          

(kantoren is niet kansrijk) 

• Snelweg gerelateerde 

functies (Mc Donalds, AH 

pickup point, La Place) 

• Ruimte voor industrie 

• Ruimte voor 

kleinschaligheid 

• Wonen en werken  

• Teruggeven aan de natuur 

• Lagere prijzen 

• Flexibiliteit 

bestemmingsplan 

• Minder aandacht 

beeldkwaliteit 
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De kwaliteiten van Leusden 
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Conclusies  

• Aanpakken kantorenleegstand  

• Direct oppakken beheeropgaven 

• Maken van fundamentele (andere) keuzes voor: 

– Princenhof 

– Ruige Veld / Speelkamp 

– De Buitenplaats  

– De Plantage 
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Ambitie  

“Een palet aan aantrekkelijke werklocaties 

die voldoende ruimte bieden aan 

ondernemers/bedrijven, voldoende 

werkgelegenheid verschaft, een herkenbare 

positie in het regionale krachtenveld hebben 

én het Leusdense karakter ondersteunen 

(bereikbaar, groen, menselijke maat)” 
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Strategie  

• Versterken onderscheidend vermogen 

 

• Versterken kansrijke werklocaties  

    opplussen monofunctionele locaties  

 

• (Gedeeltelijke) transformatie en/of saneren van minder 

kansrijke locaties  

 

• Toepassen goede ruimtelijke ordening  
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Proces 

 

• Stap 3: ontwikkeling totaal portfolio 
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1. Vasthouden huidige situatie 
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2. Plantage terug aan natuur  
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3. Transformatie Princenhof, nieuwe 

functie Buitenplaats, Plantage 
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4. Transformatie Princenhof en Ruige 

Veld, plannen Buitenplaats, Plantage 50% 
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5. Transformatie Princenhof en Ruige 

Veld, Plantage terug aan natuur 
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6. Transformatie Princenhof en Ruige 

Veld, Plantage nieuwe functie, 

Buitenplaats natuur 
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7. Transformatie Princenhof, Ruige Veld, 

Plantage en Buitenplaats terug aan 

natuur 
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Afwegingskader  

• Hoe sluit het scenario aan bij onze ambitie? (voldoende 

ruimte, voldoende werkgelegenheid, 

aantrekkelijk/onderscheidend, passend bij Leusdens 

karakter) 

• Zijn er marktmogelijkheden voor dit scenario? 

(afzetmogelijkheden) 

• Versterkt een scenario de beleidsmatige doelen?    

(duurzaam ruimtegebruik, aantrekkelijk woon- en 

leefklimaat, voldoende woningen, voldoende detailhandel) 
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Risicoanalyse 

 De Buitenplaats, De Plantage en deel 

Princenhof: 

• Grondopbrengsten 

•  Publiekrechtelijk 

• Privaatrechtelijk 
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Vervolg 

  
• Voor de zomer: college B&W           

 concept visie 

• Week 28: Brede bijeenkomst / inspraak 

 (onder voorbehoud conceptvisie) 

• Na de zomer: college B&W visie 

• Najaar: raadsbesluit 
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Traject provincie 

• Streeft naar concept structuurvisie 

kantoren in sept. 2014 

• Vast te stellen door nieuwe PS voorjaar 

2015 

• Gesprekken:  

 kantoren weghalen maar wat maken 

 we wel mogelijk? 
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