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Merkdocument Winkelcentrum Hamershof:   ’t Hart van Leusden 

 
1 Toekomstvisie 2022 

 

De gemeente Leusden is een fantastisch dorp van ruim 30.000 inwoners waar je goed 

kan werken, heerlijk en veilig kan wonen en bovendien veel  mogelijkheden biedt om te 

kunnen recreëren.   

 

Midden in Leusden bevindt zich de locatie Hamershof die door de inwoners en 

bezoekers met recht het (kloppend) hart van Leusden wordt genoemd. 

Het Huis van Leusden, direct gevestigd aan het Erf,  benadrukt  overduidelijk dat de 

lokale overheid zich heel erg betrokken voelt bij haar inwoners. Het is met recht het 

Huis van Leusden waar iedereen zich welkom voelt. 

 

Het winkelcentrum is in 2017 tot en met 2022 getransformeerd van een verzamelplaats 

van verkooppunten naar een  prettige en sfeervolle ontmoetingslocatie waar de 

bezoekers zich thuis voelen. Je kan  er heerlijk relaxt winkelen of genieten van een 

heerlijk terras, leuk café of restaurant.  

 

Ze hebben aan alles en iedereen gedacht om het verblijf aldaar zo aangenaam mogelijk 

te laten zijn. Goed bereikbare (gratis) parkeervoorzieningen voor zowel auto als fiets, 

prettige ambiance, mooie uitstraling,  leuke onderscheidende events,  mooie panden, 

sierlijke bestrating, mooi buiten meubilair, speelvoorzieningen voor de jonge gasten etc. 

Kortom het is  daar prima vertoeven en iedereen komt daar  graag. 

 

Het kloppend hart gevoel wordt 100% waar gemaakt door de aldaar gevestigde 

ondernemende ondernemers. Ze doen hun uiterste best om de bezoekers zich thuis te 

laten voelen. 

Niet aflatend proberen ze de bezoekers te  inspireren, te verrassen,  te amuseren, te 

helpen en te verleiden. Ze maken van winkelen een feestje. 

 

De ondernemende ondernemers voelen zich  uitermate betrokken bij de Leusdense 

samenleving. Op tal van fronten zijn ze actief om die betrokkenheid waar te maken. 

Lokale initiatieven vanuit de samenleving op het gebied van sport, cultuur, milieu etc. 

worden maximaal ondersteund.  

 

De Leusdenaren zijn trots op hun gemeente en dat geldt ook voor het winkelcentrum 

Hamershof. De Amerikanen noemen het home town proud.  

 

Je kan in de Hamershof  prima terecht voor alle  dagelijkse boodschappen. Je kan kiezen 

uit meerdere supermarkten of uit de vele speciaal zaken op levensmiddelengebied.. 

Maar natuurlijk vindt je hier ook  vele leuke en verrassende winkels voor de niet 

dagelijkse boodschappen zoals mode, vrije tijd, huishoudelijke artikelen, verzorging, 

interieur, leisure etc. Voor zowel de run-shoppers als de fun-shoppers heeft Hamershof 

een breed en diep assortiment te bieden. Voor ieder wat wils. 

 



Hamershof hebben ze voor de bezoekers nog aantrekkelijker en completer gemaakt 

door aan de buitenkant van het centrum een aantal services aan te bieden op het gebeid 

van gezondheidszorg, sport en ontspanning. 

 

De ondernemende ondernemers snappen als geen ander dat het gevecht om de gunst 

van de consument alsmaar groter wordt.  De ondernemende ondernemers stellen de 

consument centraal in hun denken en doen. Het  ouderwetse woord dienstbetoon krijgt 

weer nieuw elan en wordt voor de volle 100% waar gemaakt. Retail is detail; dag in dag 

uit. 

 

Aan de anderen kant begrijpen de ondernemende ondernemers maar al te goed dat de 

consument zelf bepaalt wanneer, waar en op welk tijdstip zij haar boodschappen zou 

willen doen. Thuis vanuit de luie stoel via internet  of bezoek aan de winkels tussen op 

elk uur van de dag incl. zondag.  De ondernemende ondernemers anticiperen hier goed 

op door WIFI aan te bieden  in het centrum, innovaties snel te implementeren en 

natuurlijk een goed doordachte multi-channel aanpak, bezorgservices etc. 

 

De tijd dat de omzet vanzelf kwam is voor goed voorbij. Er moet weer geknokt worden 

en alles uit de kast worden gehaald om de kassa te laten rinkelen. Klantgericht denken 

en handelen is het credo dat door alle ondernemers wordt gedragen. 

 

Hamershof kan een belangrijke rol  blijven spelen maar dan  zal wel een pro-

actief/ondernemend  beleid moeten worden gevoerd, binnen de grenzen buiten de 

grenzen kunnen denken, bereidheid om te investeren, samen te werken met alle 

retailers en de consument centaal willen stellen in denken en doen.  

 

 

2 Missie 

 

In het gastvrije Hamershof voel je aan alles dat de consument  centraal staat. 

Een prettige ambiance waar je terecht kan voor al jouw boodschappen en me bovendien 

prima kan vermaken.  De ondernemers weten mij en alle andere  vele trouwe en loyale 

klanten die het centrum met grote regelmaat bezoeken telkens te verrassen, te 

vermaken en te inspireren.  

 

 

3 Merkwaarden 

 

Betrokken 

• Klantgericht staat hoog in het vaandel; oog voor de klant 

• Onderdeel van de Leusdense samenleving 

• Ondersteunt lokale initiatieven van verenigingen etc. 

• Bijzondere aandacht voor zwakkere of hulpbehoevende groepen 

• Je voelt je hier thuis 

• Ze snappen dat ik ook geïnteresseerd ben in koopjes en op de hoogte gehouden 

wil worden van nieuwe ontwikkelingen/trends/noviteiten en vermaakt wil 

worden 

• Duurzaam ondernemen staat hoog in het vaandel 

 



Dichtbij 

• Centraal gelegen 

• Makkelijk  en goed bereikbaar met auto, fiets op te voet 

• Prima (gratis) parkeermogelijkheden 

• Compleet assortiment van producten en diensten 

• Het is hier veilig en schoon 

 

Genieten 

• Het is aangenaam vertoeven  

• Prima ambiance; sfeervol 

• Inspiratief en innovatief 

• Place to be  waar  je onder het genot van hapje en drankje elkaar kan ontmoeten 

• Veel faciliteiten  en activiteiten voor jong en oud 

• Fantastische initiatieven van de individuele ondernemende ondernemers 

• De vele events die worden georganiseerd door de winkeliersvereniging 

 

Leusdense  Ondernemers Federatie 

Karel-Jan van den Hoven 
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