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aanleiding

Centraal Buitengebied
De Ursulineweg-Zuid en het Burgemeester Buining-

park (en omgeving) maken deel uit van het zoge-

naamde Centraal Buitengebied, een fraai en samen-

hangend groengebied dat ligt ingeklemd tussen de 

verstedelijking van Leusden en Amersfoort. Het ge-

bied ligt op de overgang van de Utrechtse Heuvel-

rug naar de Gelderse Vallei en valt voor het grootste 

deel binnen de Utrechtse landgoederenzone.

In de noordelijke en oostelijke rand van het gebied 

zijn de stedelijke invloeden het grootst. Vooral in 

deze randen is sprake van uiteenlopende belangen 

en functies. De belangrijkste opgave voor het Cen-

traal Buitengebied is daarmee het zoeken naar het 

juiste evenwicht tussen het behoud van de kwets-

bare kwaliteiten van landschap en natuur en ruimte 

bieden aan ontwikkelingen die het gebied vitaal 

moeten houden. In de noordelijke rand laat boven-

dien de ruimtelijke kwaliteit op een aantal plaatsen 

te wensen over. 

kernrandzone
De provincie Utrecht kent veel gebieden als het 

Centraal Buitengebied. Gebieden die op de over-

gang liggen tussen stad en landschap, waar spra-

ke is van overlappende ruimteclaims en waar de 

ruimtelijke kwaliteit op onderdelen verbeterd kan 

worden. De provincie heeft daarom voor dit soort 

gebieden een speciaal beleidsinstrument ontwik-

keld: de kernrandzonevisie. Het doel van dit be-

leidsinstrument is het verbeteren van de ruimtelijke 

kwaliteit van de overgangsgebieden tussen stad en 

landschap. Deze overgangsgebieden worden kern-

randzones genoemd. 

Inleiding De provincie nodigt gemeenten nadrukkelijk uit 

om voor hun kernrandzone(s) een integrale visie 

en specifi ek beleid te ontwikkelen, waarbij de kern-

randzone duidelijk wordt begrensd en toekomstige 

gebruiksfuncties worden afgewogen. Het kan daar-

bij zowel gaan om gebieden binnen als buiten de 

rode contour.1 Daarbij wordt de mogelijkheid ge-

boden om beperkte rode ontwikkelingen buiten 

de rode contour te realiseren, mits sprake is van 

kwaliteitsverbetering van het gebied. Dat kan bij-

voorbeeld door ‘rode’ gebiedsontwikkelingen bij te 

laten dragen aan ‘groene’ gebiedsinvesteringen. 

Ursulineweg-Zuid & Burgemeester Buiningpark
In overleg met de provincie Utrecht heeft de ge-

meente Leusden besloten om voor delen van het 

Centraal Buitengebied een kernrandzonevisie op te 

stellen. Daarvoor zijn verschillende aanleidingen:

- Binnen het Centraal Buitengebied is sprake van 

een tweetal concrete ruimtelijke initiatieven 

waarover een afweging noodzakelijk is.  Het eer-

ste initiatief betreft het vervangen van tuincen-

trum Amersfl ora aan de Ursulineweg door een 

aantal vrijstaande woningen. Ook het vrijliggen-

de kavel aan de westzijde van het tuincentrum is 

bij deze ontwikkeling betrokken. 

 Het tweede initiatief betreft het ontwikkelen 

van een tweede gemeentelijke sporthal. Beoog-

de locatie is de noordzijde van het Burgemees-

ter Buiningpark. Op dit sportpark zijn op dit 

moment al verschillende sportvoorzieningen 

aanwezig. 

1. Met de rode contour wordt door de provincie Utrecht de 

begrenzing van het stedelijke gebied aangeduid. Buiten 

de rode contour zijn in principe geen ‘rode’ ontwikkelingen 

mogelijk. Dit is een belangrijk instrument in het handhaven 

van de kwaliteit van het landelijke gebied (bron: website 

provincie Utrecht).
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 Beide initiatieven leiden bij uitvoering tot ste-

delijke ontwikkelingen buiten de rode contour. 

Om hierover een goede afweging te kunnen 

maken vereist de provincie het opstellen van 

een kernrandzonevisie.

- Een kernrandzonevisie legt de ruimtelijke kwa-

liteiten van een gebied vast en vormt daarmee 

een afwegingskader voor zowel de korte als de 

lange termijn. Deze kernrandzonevisie geeft 

daarnaast inzicht in de ideeën die in het gebied 

zelf leven voor de ontwikkeling op de korte en 

lange termijn. Bij het verkennen van die ideeën 

is geen vaste planperiode gehanteerd.

relatie met andere plannen
In het recente verleden zijn verschillende plannen 

en visies opgesteld voor (delen van) het Centraal 

Buitengebied. Deze en andere bestaande beleids-

documenten zijn bij het opstellen van deze kern-

randzonevisie meegenomen. Op provinciaal niveau 

gaat het om de Ruimtelijke Structuurvisie en de 

Ruimtelijke Verordening. Op gemeentelijk niveau 

onder andere om het bestemmingsplan buitenge-

bied en de Groene Agenda Leusden.

rode contour Leusden en Amersfoort
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de Ursulineweg, tuincentrum Amersfl ora en omgeving

invulling

plangebieden & studiegebied
Aangezien er al veel lopend beleid beschikbaar is 

voor het Centraal Buitengebied is ervoor gekozen 

het plangebied van deze kernrandzonevisie te be-

perken tot de Ursulineweg-Zuid en het Burgemees-

ter Buiningpark en omgeving. Het Centraal Bui-

tengebied is als studiegebied meegenomen. Deze 

kernrandzonevisie wijkt daarmee enigszins af van 

eerder opgestelde kernrandzonevisies in de provin-

cie Utrecht, waarbij geen onderscheid is gemaakt 

tussen studie- en plangebieden.

Het gehanteerde studiegebied heeft dezelfde af-

bakening als het Centraal Buitengebied en wordt 

daarmee begrensd door de Randweg, de Groene 

Zoom, de N226 en de A28. 

soort plan
Voor het gehele Centraal Buitengebied zijn de ruim-

telijke kwaliteiten in beeld gebracht. We noemen 

dit het raamwerk. Dit raamwerk maakt het mogelijk 

om binnen de beide plangebieden een afgewogen 

ruimtelijke keuze te maken. Suggesties voor de toe-

komst zijn eveneens voor het gehele Centraal Bui-

tengebied in beeld gebracht, met de kanttekening 

dat de meeste suggesties gericht zijn op de noor-

delijke en oostelijke rand van het gebied. 

Alleen voor de beide plangebieden is een integrale 

visie opgesteld. Deze zogenaamde gebiedsprofi e-

len schetsen een beeld van de wijze waarop de bei-

de gebieden zich zouden kunnen ontwikkelen, niet 

per sé van hoe het precies moet worden. Dat is na-

melijk mede afhankelijk van de initiatieven die de 

komende jaren op het gebied af zullen komen. De 

kernrandzonevisie fungeert daarbij als toetsings-

het Jan Banninkpark (ijsbaangebied) en het Burgemeester Bui-
ningpark (onder: met zicht op landgoed De Lockhorst II)
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kader. Uiteraard is wel rekening gehouden met de 

beide lopende initiatieven die mede aanleiding zijn 

geweest voor het opstellen van deze kernrandzo-

nevisie.

Deze kernrandzonevisie is daarmee nadrukkelijk 

geen blauwdruk voor de toekomst. Daar is immers 

geen aanleiding voor. Het gebied ligt er op grote 

lijnen goed bij en de kwaliteiten zijn hoog. De vi-

sie biedt vooral een inkijk in hoe het gebied zich op 

basis van deze kwaliteiten verder zou kunnen ont-

wikkelen, waarbij tegelijkertijd een afwegingskader 

wordt geboden voor huidige en toekomstige initi-

atieven.

bewonersparticipatie
Om de discussie over gebiedskwaliteiten en de 

mogelijke toekomst van het gebied in alle breedte 

te kunnen voeren is deze visie opgesteld in nauwe 

samenspraak met bewoners en belanghebbenden. 

De nadruk lag daarbij in eerste instantie op de Ur-

sulineweg en omgeving, waarbij in persoonlijke ge-

sprekken een beeld is gevormd van kwaliteiten en 

suggesties voor de toekomst. In een tweede stap is 

een workshop georganiseerd waarvoor een grotere 

kring van belanghebbenden uit het Centraal Bui-

tengebied is uitgenodigd.

Daarnaast heeft met de landgoederen overleg 

plaatsgevonden over het realiseren van een tweede 

sporthal in de noordelijke rand van het Burgemees-

ter Buiningpark. Met de verschillende sportvereni-

gingen was in een eerder stadium al overlegd.

Van de mogelijkheid om mee te denken is in alle ge-

vallen in ruime mate gebruik gemaakt.

eenduidig beeld
Uit de verschillende gesprekken en bijeenkomsten 

is gebleken dat bewoners en belanghebbenden 

een behoorlijk eensluidend beeld hebben van de 

kwaliteiten van het Centraal Buitengebied. Deze 

staan dan ook niet of nauwelijks ter discussie. In 

aanvulling hierop wordt gepleit voor het versterken 

van de natuurlijke en recreatieve kwaliteiten. 

Bewoners en belanghebbenden zijn ook eensge-

zind als het gaat om een toekomstbeeld voor de 

zuidrand van de Ursulineweg. Men ziet dit gebied 

graag getransformeerd tot een aantrekkelijk woon-

lint, met eventueel wat ruimte voor werken aan 

huis. Het ontwikkelen van een aantal vrijstaande 

woningen op het terrein van tuincentrum Amers-

fl ora lijkt daar goed op aan te sluiten. Met name de 

landgoederen staan kritisch tegenover de bouw 

van een tweede sporthal. 

rol provincie
De mening van bewoners en belanghebbenden 

heeft bij het opstellen van deze kernrandzonevisie 

zwaar meegewogen. Daarnaast is aan deze kern-

randzonevisie gewerkt door een ambtelijke pro-

jectgroep, waarin alle relevante disciplines verte-

genwoordigd waren. 

Om het instrument kernrandzonevisie verder te 

ontwikkelen heeft de provincie een handreiking 

Kernrandzonevisies opgesteld. Het is de bedoeling 

deze handreiking steeds aan te vullen, op basis van 

ervaringen bij het opstellen van kernrandzonevi-

sies. Ook de provincie heeft daarom actief deelge-

nomen aan het opstellen van deze gebiedsvisie en 

was vertegenwoordigd in de projectgroep.

de Ursulineweg: tuincentrum Eurofl eur en omgeving
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status
Een kernrandzonevisie is geen offi  ciële planvorm 

volgens de wet ruimtelijke ordening en heeft dan 

ook geen wettelijk-juridische status. Na vaststelling 

door de raad is de visie voor het gemeentebestuur 

dan ook een ‘zelfbindend’ document, vergelijkbaar 

met bijvoorbeeld een structuurvisie. De gemeente 

kan overwegen om de visie vervolgens ter instem-

ming voor te leggen aan de provincie.

Als sprake is van ruimtelijke initiatieven, die passen 

binnen de visie, maar waarvoor een bestemmings-

planwijziging noodzakelijk is, dan zal in eerste in-

stantie een afweging worden gemaakt door het 

college van burgemeester en wethouders. Is het 

college van mening dat het initiatief medewerking 

verdient, dan worden vervolgens de reguliere RO-

procedures gevolgd.

landgoed De Heiligenberg het zuidelijke deel van de Ursulineweg
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luchtfoto Centraal Buitengebied
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1.1 Ontstaansgeschiedenis

oprukkend landijs
Tijdens de voorlaatste ijstijd - het Saalien - werden 

grote hoeveelheden zand, klei en keien opgestuwd 

door oprukkend landijs, waardoor relatief hoge 

stuwwallen als de Utrechtse Heuvelrug ontstonden. 

Toen het landijs zich terugtrok bleven diepe glacia-

le bekkens achter, waarvan de Gelderse Vallei er een 

is. Tijdens de laatste ijstijd - het Weichselien - bereik-

te het landijs Nederland niet, maar was de bodem 

wel permanent bevroren. De sterke poolwind had 

hierdoor vrij spel. Door verstuiving werden grote 

pakketten dekzand langs de randen van de stuw-

wallen en in de Gelderse Vallei afgezet. Het resultaat 

is een landschap van dekzandvlaktes en voorname-

lijk in oost-west richting lopende dekzandruggen, 

aan de voet van de hoger gelegen Heuvelrug.

problematische waterhuishouding
De waterhuishouding in de Gelderse Vallei vormde 

eeuwenlang een groot probleem. Door de lage lig-

ging verzamelde het grondwater van de Heuvelrug 

zich in de Gelderse Vallei, waar een stelsel van grote 

en kleine beken al dat water moest afvoeren. Dat 

systeem werkte echter lang niet altijd, niet in de 

laatste plaats omdat de machthebbers in Utrecht 

(Nedersticht) en Overijssel (Oversticht) elkaar met 

grote regelmaat in de haren vlogen en tegenwerk-

ten. Met name de kwelrijke randen direct tegen de 

Heuvelrug waren daarom vaak nat en overstromin-

gen waren aan de orde van de dag. Onder andere 

door de aanleg van het Valleikanaal behoorde de 

grootste wateroverlast vanaf het midden van de vo-

rige eeuw tot het verleden. 

buitenplaatsen
Net als op de westelijke fl ank van de Heuvelrug zijn 

op de oostelijke rand vanaf het midden van de ze-

ventiende eeuw vele buitenplaatsen gesticht, vaak 

door bestaande hofsteden een nieuw aanzien te 

geven. Rijke stedelingen hadden hier hun buiten. 

Tot omstreeks 1800 werden deze buitenplaatsen 

voorzien van tuinen en parkbossen in Franse en En-

gelse landschapsstijl.1

1.2 Huidige situatie

grondgebruik
Het Centraal Buitengebied ligt precies op de over-

gang van de Utrechtse Heuvelrug naar de Gelderse 

Vallei en biedt daarmee op een relatief beperkt op-

pervlak een staalkaart van wat de beide landschap-

pen te bieden hebben. Het huidige grondgebruik 

in het gebied is hierop direct terug te voeren.

Het westelijke deel van het gebied wordt gedomi-

neerd door de landgoedbossen van de landgoe-

deren Heiligenberg en Lockhorst (II). Deze bossen 

vormen de uitlopers van de uitgestrekte bosgebie-

den op de Heuvelrug. Het oostelijke deel van het 

gebied bestaat voornamelijk uit gras- en akkerland. 

Ook tussen de Heiligenbergerbeek en de A28 is 

nog een gebied met gras- en akkerland te vinden. 

Het grootste deel van de gronden in het gebied is 

in eigendom van de landgoederen (Stichting De 

Boom) en de verschillende landgoedensembles 

zijn duidelijk herkenbaar. Dat geldt zeker voor land-

goed de Heiligenberg, dat wordt doorsneden door 

1. Bronnen: Bestemmingsplan Buitengebied (2009) en Ge-

biedskatern Gelderse Vallei (2011).

1.
  Ruimtelijke
  opbouw
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de Heiligenbergerweg. Hoewel de weg onmisken-

baar een aantasting vormt van het klassieke land-

goedpark maakt deze het landgoed tegelijkertijd 

erg goed beleefbaar. Landgoed de Lockhorst ligt 

wat meer verscholen, aan de rand van het Lockhor-

sterbos.

De noordelijke rand van het Centraal Buitenge-

bied is het meest stedelijk van karakter en wordt 

gedomineerd door tuincentrum Eurofl eur en de 

milieustraat. Ten oosten daarvan liggen de groten-

deels braakliggende terreinen van het toekomstige 

bedrijventerrein ‘t Spieghel. De begrenzing wordt 

gevormd door het oude tuinderslint rond de Ursu-

lineweg. Aan de zuidzijde van de Ursulineweg zijn 

hiervan nog een glasperceel en tuincentrum Amers-

fl ora te vinden, de overige kavels zijn omgevormd 

tot woonkavels. Dit alles maakt de noordrand van 

het gebied tot een wat rommelig allegaartje. 

In het zuidoostelijke deel van het Centraal Buiten-

gebied ligt het Burgemeester Buiningpark. Sinds 

de opening in augustus 1964 is het sportpark lang-

zaam uitgegroeid, waardoor het momenteel het 

gehele gebied tussen de PON-lijn en het Jan Ban-

ninkpark (ijsbaangebied) beslaat.2 

Een laatste opvallend element in het gebied wordt 

gevormd door het dubbele woonlint rond de Schut-

terhoefl aan. De ontstaansgeschiedenis is bijzonder 

en terug te voeren op aannemersbedrijf De Smalen 

uit Baarn. De familie De Smalen kreeg in 1918 op-

dracht tot restauratie van een aantal woningen en 

verhuisde hiervoor naar Leusden. Na afl oop van de 

werkzaamheden besloot de familie in Leusden te 

blijven en een stuk grond te kopen langs wat nu de 

2. Bron: website Roda46.
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Schutterhoefl aan heet. Men kreeg een vergunning 

om hier woningen te bouwen en zo ontstond in de 

loop der jaren deze opvallende bebouwde enclave 

in het buitengebied.3

water, natuur & groen
De Heiligenbergerbeek vormt de belangrijkste 

watergang in het Centraal Buitengebied. De beek 

begint ten noorden van Woudenberg en stroomt 

richting Amersfoort.4 De beide landgoederen in het 

gebied zijn aan de beek gekoppeld, net als de bijbe-

horende landgoedbossen. Vrijwel al het bosgebied 

maakt deel uit van het nationale natuurnetwerk 

(NNN), de nieuwe benaming van de ecologische 

hoofdstructuur (EHS). Dat geldt ook voor een deel 

van het open landschap tussen het Lockhorsterbos 

en het Burgemeester Buiningpark. Dit Leusdense 

deel van het nationaal natuurnetwerk sluit aan op 

de grote NNN-gebieden op de Heuvelrug. Op ter-

mijn moet de verbinding langs de A28, richting de 

Schammer, verbeterd worden.

Zeer kenmerkend voor het Centraal Buitengebied 

zijn de landschappelijke ‘kamers’ in het open land-

schap. Kamers die worden omzoomd door houtwal-

len en laanbeplanting en daardoor het landschap 

een prettig kleinschalig karakter geven. Hoewel 

dit eff ect in de zomermaanden het grootst is, blijft 

het kleinschalige karakter ook in de wintermaan-

den behoorlijk behouden. Ook op het sportpark 

is deze oorspronkelijke landschappelijke opbouw 

met houtwallen en hakhoutsingels nog goed her-

kenbaar. 

3. Bron: gemeente Leusden, Bestemmingsplan Buurtschap-

pen.

4. Vroeger heette de beek de Lunterse beek. Door het 

graven van het Valleikanaal is deze in tweeën gedeeld. Het 

gedeelte ten noorden van Woudenberg heet sindsdien 

Heiligenbergerbeek. Bron: o.a. wikipedia.
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natuurbeleid
Het beleid voor het nationaal natuurnetwerk is ge-

richt op behoud en versterking. Vanuit het provinci-

aal natuurbeheerplan zijn daarom verschillende ge-

bieden aangewezen voor natuurontwikkeling, als 

aanvulling op het NNN. Het gaat dan vooral om ge-

bieden langs de Heiligenbergerbeek en gebieden 

rondom het Jan Banninkpark. Hiermee wordt de 

aan waterlopen gekoppelde natuur verder ontwik-

keld. De overige delen in het hart van het Centraal 

Buitengebied zijn door de provincie Utrecht voor 

een groot deel aangewezen als ‘groene contourge-

bied’. Als de kans zich voordoet kan hier natuur wor-

den ontwikkeld, als aanvulling op het nationaal na-

tuurnetwerk. Deze ontwikkeling wordt vooral aan 

particulieren overgelaten. Bij ingrepen in het open 

landschap staat het behouden en versterken van 

de kamerstructuur voorop. Het landschapsontwik-

kelingplan (LOP) en de handreikingen uit de Kwa-

liteitsgids Utrechtse Landschappen dienen daarbij 

als inspiratiekader.

verkeer
Het verkeerssysteem in het Centraal Buitengebied 

is voor een belangrijk deel terug te voeren op het 

historische netwerk. Cruciaal daarin was de drie-

sprong Heiligenbergerweg, Burgemeester de Beau-

fortweg en Lockhorsterweg. De Heiligenbergerweg 

is een aantal jaren geleden verzwaard en verlengd 

en vormt nu de belangrijkste doorsnijding van het 

gebied. De overige belangrijke autoroutes omka-

deren het gebied. Kenmerkend voor het verkeers-

systeem is dat autoverkeer vanaf deze hoofdwegen 

alleen het gebied ‘in kan prikken’ en het gebied 

via dezelfde route weer moet verlaten. Fietsers en 

voetgangers kunnen het gebied wel doorkruisen. 

Naast de Heiligenbergerweg vormt het rondje Ur-

sulineweg - Burgemeester de Beaufortweg de eni-

ge uitzondering op deze opzet. Aangezien alleen 

opbouw van het Nationaal NatuurNetwerk 
in ruimere context: het Centraal Buitengebied 
vormt een belangrijke verbinding tussen de 
Utrechtse Heuvelrug en het gebied rond de 
Barneveldse Beek
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bestemmingsverkeer gebruik maakt van dit rondje 

leidt dit niet tot grote problemen. Dat neemt niet 

weg dat er wel degelijk enkele aandachtspunten 

zijn op verkeersgebied:

- De bevoorrading van tuincentrum Eurofl eur 

vindt deels plaats via de Ursulineweg. Aange-

zien vrachtwagens daar niet kunnen keren, rij-

den zij het volledige rondje via de Burgemeester 

de Beaufortweg (of andersom). Beide wegen zijn 

eigenlijk niet geschikt voor dergelijk verkeer.

- De kruising Heiligenbergerweg - Burgemeester 

de Beaufortweg wordt als onveilig ervaren. In 

2017 zal op de kruising een verhoogd plateau 

worden aangebracht.

- Wandelen en fi etsen door het gebied kan - met 

uitzondering van het bosgebied - eigenlijk al-

leen gekoppeld aan weginfrastructuur. Met 

name het open landschap is daardoor lastig be-

leefbaar. Het realiseren van een of meer recrea-

tieve routes zou van grote meerwaarde zijn. 

Het Centraal Buitengebied wordt doorsneden door 

de zogenaamde PON-spoorlijn, waarover nog en-

kele keren per dag een trein rijdt.

1.3 Lopende ontwikkelingen

In en rond het studiegebied van deze kernrand-

zonevisie is sprake van verschillende lopende - en 

veelal grootschalige - ontwikkelingen. De belang-

rijkste daarvan zijn:

- In de noordoosthoek van het gebied wordt de 

bedrijvenlocatie ‘t Spieghel ontwikkeld. Het 

plan bestaat uit twee deelgebieden. Ten oos-
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ten van de Ursulineweg ligt De Plantage, een 

ontwikkellocatie voor wonen en werken. Langs 

de randen van het open buitengebied zijn 

kleinschalige woon-werkkavels gepland, meer 

richting de Groene Zoom is ruimte voor groot-

schaliger werkkavels en kantoorkavels rond de 

entree. Ten noorden van de Ursulineweg ligt De 

Buitenplaats. Hier wil de gemeente een hoog-

waardig bedrijventerrein ontwikkelen, met een 

groene overgang naar de Ursulineweg. 

 In verband met het Provinciaal Inpassingsplan is 

voor de Buitenplaats een nieuw bestemmings-

plan in procedure gebracht.

- Om de congestie rond knooppunt Hoevelaken 

en op de A28 tussen Utrecht en Amersfoort aan 

te pakken wordt gewerkt aan plannen voor de 

verbreding van de A28 tot 2 x 4 rijbanen. De 

ruimte hiervoor wordt vooral in zuidoostelijke 

richting gezocht en heeft dus consequenties 

voor het Centraal Buitengebied. Uitvoering 

staat gepland voor de periode 2019 - 2024.5

- Aan de Arnhemseweg ligt de voormalige boer-

derij Groot Schutterhoef met de bijbehorende 

agrarische gronden. Sinds 2002 is de Stichting 

Philadelphia Zorg in de boerderij gevestigd. 

Deze stichting begeleidt mensen met een ver-

standelijke beperking. De woonzorglocatie van 

Philadelphia wordt momenteel uitgebreid. Ge-

koppeld hieraan worden de voormalige agrari-

sche gronden omgevormd tot natuurgebied.6

5. Wegenwiki.nl, knooppunt Hoevelaken.

6.  Website gemeente Leusden: toelichting op bestemmings-

planwijziging.
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 stap 3 - vastleggen gebiedsprofi elen 
 De derde stap bestaat uit het vastleggen van de 

ruimtelijke karakteristiek van de Ursulineweg-

Zuid en het Burgemeester Buiningpark en om-

geving. Daarbij is een ruime contour getrokken 

om de locaties waarvoor een concreet initiatief 

op tafel ligt. De bedoeling is vast te leggen waar 

bij eventuele toekomstige ontwikkelingen op 

moet worden voortgeborduurd. We noemen dit 

gebiedsprofi elen. 

 Als in de toekomst sprake is van een initiatief voor 
het Centraal Buitengebied, waarvoor een bestem-
mingsplanwijziging noodzakelijk is en dat buiten 
een van deze twee gebiedsprofi elen valt, dan moet 
voor dat specifi eke gebied een nieuw gebiedspro-
fi el worden opgesteld.  

In dit hoofdstuk worden het raamwerk, de sugges-

ties voor de toekomst en de gebiedsprofi elen be-

schreven. Deze kernrandzonevisie biedt daarmee 

zowel een beeld van de mogelijke toekomstige 

ontwikkelingen in het gebied, als een toetsingska-

der voor initiatieven die in de toekomst op het ge-

bied af zullen komen. 

2. 

 Gebiedsvisie

2.1 Inleiding

In het voorgaande is een beschrijving gegeven van 

de opbouw van het Centraal Buitengebied en de 

ontwikkelingen die aanleiding zijn voor het opstel-

len van deze kernrandzonevisie. Keuzes maken met 

betrekking tot deze én mogelijke toekomstige ini-

tiatieven kan alleen als eerst wordt vastgelegd wat 

de kwaliteiten zijn van het Centraal Buitengebied. 

Als afspraken worden gemaakt over de delen van 

het gebied die onaantastbaar zijn, plekken waar 

nog wel wat te verbeteren valt en de plekken waar 

sprake is van speelruimte voor nieuwe ontwikkelin-

gen of andere invullingen. Alleen dan kan immers 

worden bepaald wat de impact van specifi eke initi-

atieven zal zijn. In deze kernrandzonevisie gebeurt 

dit in een drietal stappen.

 stap 1 - vastleggen raamwerk 
 De eerste stap bestaat uit het vastleggen van de 

belangrijkste kwaliteiten van het Centraal Bui-

tengebied in de vorm van een gedetailleerde 

kaart. We noemen deze kaart het raamwerk. In 

dit raamwerk zijn vier karakteristieke gebieds-

kwaliteiten van het Centraal Buitengebied vast-

gelegd. Al die kwaliteiten bestaan uit verschil-

lende onderdelen.

 stap 2 - suggesties voor de toekomst 
 De tweede stap bestaat uit het samenvatten en 

selecteren van de verschillende ideeën, voor-

stellen en plannen die voor het gebied in beeld 

zijn gebracht tijdens de individuele gesprekken 

en de workshops. We vatten deze samen onder 

de noemer ‘suggesties voor de toekomst’. 
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100 200 300 400 500 m0

plangebied

studiegebied

plangebied

geen uitgesproken gebiedskwaliteiten:
kwaliteitsslag gewenst

solitaire kavels (agrarisch, wonen of voorzieningen)
overwegend langs randen landschappelijke kamers

woonkavels langs oude linten
Burg. de Beaufortweg, Ursulineweg & Schutterhoeflaan  

historisch tuinderslint: kleinschalig wonen & werken
afwisselende, vrijstaande bebouwing met tuinen
(op onderdelen kwaliteitsimpuls noodzakelijk)

voorzieningen: o.a. vlindertuin, pluktuin / bloemakker,
zorgboerderij, ijshoeve & vruchtentuin

inprikkers voor autoverkeer
zo min mogelijk doorgaande routes in het gebied

wandelpaden
vrijliggend (auto soms te gast)

belangrijke zichtlijnen & zichtvlakken
m.n. op landgoederen

belangrijke zichtrelaties
binnen landschappelijke kamers & vanaf Heuvelrug

waterrijk gebied met een herkenbare waterstructuur
Heiligenbergerbeek, Zwanenwater, ijsbaan enz.

raamwerk van bestaande kwaliteiten

bosgebieden
vaak als onderdeel van landgoederen

grasland & akkerland
vaak als onderdeel van landgoederen

samenhangende landschappelijke kamers
omzoomd door houtwallen en laanbeplanting

laanbeplanting, houtwallen & windsingels
langs wegen & landschappelijke kamers

landgoederen
als samenhangende & toegankelijke ruimtelijke 
eenheden

sportpark Burgemeester Buiningpark
verharding en bebouwing geconcentreerd op de
koppen langs de weg

oude bebouwingslinten
kleinschalige, vrijstaande bebouwing

monumentale & andere bijzondere bebouwing
op landgoederen & langs linten

grote natuurwaarden
Nationaal Natuur Netwerk (voorheen EHS) /
Groene Contour-gebieden (natuurwaarden verhogen)

doorgaande fietsroutes
vrijliggend / auto’s te gast /
gekoppeld aan autowegen

herkenbare cultuurhistorische elementen

hoogwaardige verbindingen

waardevol landschap met natuurwaarden karakteristieke bebouwing & functies

bestaand
woon-werkgebied

Eurofleur

toekomstig
woon-werkgebied

buiten het raamwerk van bestaande kwaliteiten
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4
2.2 Raamwerk van kwaliteiten

Uit de gesprekken en de workshops is gebleken dat 

de kwaliteiten van het Centraal Buitengebied breed 

worden gedeeld. Alles overziend kunnen in het ge-

bied de volgende vier kwaliteiten worden onder-

scheiden:

waardevol landschap met natuurwaarden
Het Centraal Buitengebied vormt een belangrijke 

schakel tussen de Heuvelrug en de Gelderse Vallei 

en vooral de duidelijk herkenbare landschappelijke 

overgang vormt een belangrijke gebiedskwaliteit. 

Dit wordt nog eens versterkt doordat het gebied 

ligt ingeklemd tussen de verstedelijking van Leus-

den en Amersfoort en de A28, waardoor voor het 

Centraal Buitengebied een belangrijke functie is 

weggelegd als groene buff er en stedelijk uitloop-

gebied.

De waterstructuur in het gebied is duidelijk her-

kenbaar, waarbij de Heiligenbergerbeek, het Zwa-

nenwater en de ijsbaan de belangrijkste dragers 

vormen. Daarnaast kent het gebied twee fraaie 

landgoederen, met een sterke samenhang tussen 

de landgoedbossen, de parken rondom de landhui-

zen en de weilanden. Die weilanden zijn omzoomd 

door houtwallen en laanbeplanting en vormen 

daardoor duidelijk herkenbare landschappelijke 

kamers.

Vrijwel het gehele gebied maakt deel uit van het 

nationaal natuurnetwerk, waardoor het Centraal 

Buitengebied een belangrijke schakel vormt tussen 

de Heuvelrug en natuurgebieden aan de oostfl ank 

van Amersfoort.

herkenbare cultuurhistorische elementen
In het gebied zijn verschillende oude routes te 

vinden, waarvan de Heiligenbergerweg, de Burge-

meester de Beaufortweg, de Lockhorsterweg, de 

Ursulineweg en de Schutterhoefl aan de belangrijk-

ste zijn. Langs een deel van die routes is in de loop 

der eeuwen voor het gebied kenmerkende bebou-

wing ontstaan. Een deel van deze bebouwing is bo-

vendien monumentaal of anderszins bijzonder. Dit 

geldt met name voor bebouwing op de landgoede-

ren en langs de eerdergenoemde linten en routes.

De aanwezigheid van zichtlijnen, zichtvlakken en 

zichtrelaties is kenmerkend voor het gebied. De 

landgoederen Heiligenberg en Lockhorst hebben 

beide een klassiek landgoedpark, met geënsce-

neerde zichtlijnen naar het landhuis. Daarnaast is 

er een zichtlijn vanaf de Heuvelrug op de kerktoren 

van Leusden. Tot slot is soms sprake van een zicht-

relatie binnen een van de landschappelijke kamers, 

waarvan het belangrijk is dat deze open blijft bij 

eventuele toekomstige ontwikkelingen.

hoogwaardige verbindingen
Het Centraal Buitengebied wordt omgeven door 

relatief grootschalige infrastructuur. Die infrastruc-

tuur vormt op zich geen kwaliteit, maar maakt het 

wel mogelijk dat autoverkeer gericht het gebied in 

kan prikken. En dat maakt het weer mogelijk dat 

het aantal doorgaande autoroutes door het gebied 

zo beperkt mogelijk kan blijven. Fietsers en wande-

laars kunnen het gebied wel doorkruisen, via vrijlig-

gende paden, routes waarop auto’s te gast zijn - zo-

als op de Lockhorsterweg - en routes die gekoppeld 

zijn aan autowegen. In de laatste categorie vallen 

de fi etspaden langs de Heiligenbergerweg, die bo-

vendien een belangrijke verbinding vormen tussen 

Leusden en Amersfoort.

Vrijliggende wandelpaden zijn met name te vinden 

in de bosgebieden en het Jan Banninkpark. Een 

deel van deze paden loopt langs de Heiligenber-

gerbeek. 

karakteristieke bebouwing & functies
Omdat het Centraal Buitengebied een gebied is op 

de overgang tussen stad en landschap, zijn er ook 

de nodige stedelijke functies te vinden. Een belang-

rijk deel daarvan is karakteristiek en draagt bij aan 

de gebiedskwaliteiten. 

- Binnen de landschappelijke kamers zijn over het 

algemeen een of meer solitaire bebouwingska-

vels te vinden, meestal langs de randen. Over 

het algemeen gaat het om agrarische bedrijfs-

bebouwing, maar soms ook om woningen of 

specifi eke voorzieningen.

- De woonkavels langs de oude linten zijn hier-

voor al genoemd. De bebouwing is vrijwel zon-

der uitzondering vrijstaand en voorzien van een 

kap.

- De zuidzijde van de Ursulineweg vormt een her-

kenbaar historisch tuinderslint, ingevuld met 

kleinschalige woon- en werkkavels. Ook hier is 

de bebouwing vrijstaand.

- Het Burgemeester Buiningpark is een herken-

bare ruimtelijke eenheid. De bebouwing op 

dit sportpark is geconcentreerd op de koppen, 

langs de Groene Zoom. Het centrale deel wordt 

minder intensief gebruikt en heeft landschap-

pelijke kwaliteiten. 
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100 200 300 400 500 m0

*
plangebied

studiegebied

plangebied

ontwikkelen kleinschalige randen bedrijventerreinen
bij voorkeur met woonkavels (met ruimte voor werken)
alternatief: brede bosrand

suggesties voor de toekomst

ruimtelijke kwaliteit

o.b.v. analyse, lopende plannen, gesprekken met bewoners & belanghebbenden
en workshops

(langzaam) verkeer

landschap & recreatie (mogelijk deels al gerealiseerd)

tegengaan geluidoverlast A28
bewoners ervaren geluidoverlast

realiseren fietsverbinding over Plantage
in het verlengde van de Ursulineweg

braakliggende terreinen bebouwen
(behoefte aan duidelijkheid)
geen hoogbouw

ecologische hoofdstructuur versterken door
realiseren groene & ecologische verbindingen, 
locatie(s) nader in te vullen

rommelplekken opknappen
langs Ursulineweg

kwaliteitsslag entrée gemeente

herprofileren Ursulineweg
o.a. realiseren laanbeplanting, 30 km-zone enz.

verbeteren verkeersstructuur
tegengaan sluipverkeer & bevoorrading Eurofleur

aanvullende wandelroutes realiseren
struinpaden, locatie nader te bepalen

nieuwe schakels voor langzaam verkeer
fietsverbinding met Randweg realiseren &
oversteek Heiligenbergerweg

poelen realiseren
leefgebied voor amfibieën, libellen en watergebonden flora

verbeteren veiligheid kruising Burgemeester de
Beaufortweg - Heiligenbergerweg

*

versterken landschapsstructuur
aan te planten kavelbeplanting

ontwikkelen bloemrijke en/of kwelafhankelijke graslanden
o.a. door benutten kwelpotenties

Heiligenbergerbeek
inrichten als ecologische verbindingszone

ecologische verbindingszone PON-lijn

onderzoeken mogelijkheden aanvullende 
(en zo nodig vervangende) verbinding
via Ursulineweg en De Buitenplaats

verbreden houtwal aan zuidzijde kavels Ursulineweg

aanvullen lint Ursulineweg met vrijstaande woningen
op glasopstallen Amersflora/Eurofleur en
naastgelegen (braakliggende )terreinen
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- Tot slot zijn in het gebied verschillende voor-

zieningen te vinden, zoals een vlindertuin, een 

pluktuin / bloemakker, een zorgboerderij, een 

ijshoeve en een vruchtentuin. Deze voorzienin-

gen dragen sterk bij aan de recreatieve kwalitei-

ten van het gebied. 

2.3 Suggesties voor de toekomst

De verschillende ideeën, voorstellen en plannen die 

voor het gebied in beeld zijn gebracht zijn weerge-

geven op de hiernaast afgebeelde kaart met sug-

gesties voor de toekomst. Daarbij heeft een eerste 

schifting plaatsgevonden op basis van o.a. haal-

baarheid, draagvlak en uitvoerbaarheid. De volle-

dige lijst is te vinden in bijlage 1.

- ruimtelijke kwaliteit
 Opvallend is dat veel suggesties betrekking heb-

ben op het noordoostelijke deel van het gebied, 

waarbij de mogelijkheden om de ruimtelijke 

kwaliteit van het gebied te verbeteren centraal 

staan. Voor de Ursulineweg betekent dat bij-

voorbeeld het toevoegen van laanbeplanting, 

het opknappen van rommelige plekken, het 

aanvullen van het lint met kleinschalige wonin-

gen en het ontwikkelen van de braakliggende 

terreinen aan de overzijde van de weg. Wat 

betreft het laatste punt geven omwonenden 

aan dat ze behoefte hebben aan duidelijkheid, 

waarbij de voorkeur uitgaat naar kleinschalige 

bebouwing van de randen van de toekomstige 

bedrijventerreinen, met vrijstaande woningen 

of woon-werk kavels.

 Ook het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit 

rond de entree van de gemeente bij de rijksweg 

(Randweg) wordt vaak genoemd.

-  landschap & natuur
 Op het gebied van landschap en recreatie staat 

allereerst het realiseren van verbindingen cen-

traal. Daarbij gaat het vooral om groene en eco-

logische verbindingen tussen de natuurkernen 

in het Centraal Buitengebied en de natuurge-

bieden op de Heuvelrug en rond de Schammer. 

Het ligt het meest voor de hand om de verbin-

ding langs de A28 te versterken, maar wellicht 

horen ook aanvullende verbindingen tot de mo-

gelijkheden. In dat verband is van verschillende 

kanten geopperd om een verbinding te maken 

via de Ursulineweg en De Buitenplaats. 

 Waar sprake is van barrières als gevolg van in-

frastructuur kunnen faunapassages worden 

gerealiseerd. Daarbij moet met name worden 

gedacht aan passages van de A28 (Heiligenber-

gerbeek), de N226 en de Heiligenbergerweg. 

 In het buitengebied kunnen de landschappe-

lijke en ecologische kwaliteiten worden verbe-

terd door het ontwikkelen van bloemrijke en 

kwelafhankelijke graslanden en de aanleg van 

ecologische oevers. Ook kan de kamerstructuur 

van het landschap worden versterkt door extra 

houtwallen aan te planten. Een deel van deze 

voorstellen wordt momenteel al uitgevoerd. 

Tenslotte kunnen ook de ecologische kwalitei-

ten van de PON-lijn verder worden ontwikkeld.

- (langzaam) verkeer
 Suggesties voor verbeteringen op verkeersge-

bied richten zich zowel op autoverkeer als lang-

zaam verkeer. Op het gebied van autoverkeer 

worden maatregelen voorgesteld voor het te-

gengaan van geluidhinder van de A28, zeker bij 

verdere verbreding van de rijksweg. Daarnaast 

moet sluipverkeer dat via het parkeerterrein 

van Eurofl eur rijdt worden tegengegaan en kan 

de verkeersveiligheid van de kruising tussen 

de Heiligenbergerweg en de Burgemeester de 

Beaufortweg worden verbeterd. De bevoorra-

ding van tuincentrum Eurofl eur wordt bij voor-

keur volledig via de Randweg afgehandeld. 

 Voor langzaam verkeer worden suggesties ge-

daan voor het toevoegen van recreatieve rou-

tes, bijvoorbeeld langs de westrand van het Bur-

gemeester Buiningpark en het Jan Banninkpark. 

Door de route langs de westrand van het Bur-

gemeester Buiningpark te combineren met een 

verbeterde oversteek voor voetgangers van de 

Heiligenbergerweg ontstaat een aantrekkelijke 

route langs belangrijke recreatieve voorzienin-

gen in het gebied. Ook langs de Heiligenberger-

beek liggen mogelijkheden voor het versterken 

van routes.

 Specifi ek voor fi etsers wordt gedacht aan het 

koppelen van de noordelijke tak van de Ursulin-

weg aan het fi etspad langs de Randweg en het 

realiseren van een fi ets- en wandelverbinding 

over het toekomstige bedrijventerrein De Plan-

tage. 

Door de oogharen kijkend schetsen deze suggesties 
een beeld van een gebied met toenemende land-
schappelijke en natuurlijke kwaliteiten. Een gebied 
dat bovendien steeds beter te benutten wordt als 
hoogwaardig stedelijk uitloopgebied.
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2.4 Gebiedsprofi el Ursulineweg-Zuid

Omdat voor de Ursulineweg sprake is van een con-
creet initiatief is voor het gebied een gebiedsprofi el 
opgesteld. Dit gebiedsprofi el bevat een overzicht van 
de ruimtelijke kenmerken van het gebied, aangevuld 
met een ruimtelijke visie voor de toekomst.

huidige ruimtelijke kenmerken
Hoewel de meeste kassen inmiddels zijn verdwe-

nen kan de Ursulineweg het beste worden om-

schreven als een oud tuinderslint. Het gebied heeft 

de volgende kenmerken:

- Een combinatie van woon- en werkkavels (o.a. 

glasopstallen).

- Langgerekte kavels in noord-zuid richting.

- De meest westelijk gelegen kavels zijn gericht 

op Heiligenbergerweg.

- Een houtwal langs de zuidrand van de kavels, in 

het westelijk deel overgaand in een boszone.

- Een smal wegprofi el met een grasberm aan 

twee zijden.

- Laanbeplanting ontbreekt veelal.

- Vrijstaande bebouwing, overwegend gericht op 

de weg.

- Wisselende rooilijn en kaprichtingen.

- Bouwhoogte: 1 laag met kap.

- Parkeren op eigen erf.

- Als geheel heeft het gebied een wat rommelige 

uitstraling.

ruimtelijke visie voor de toekomst
De ruimtelijke visie voor de toekomst is onder an-

dere gebaseerd op de individuele gesprekken met 

bewoners en de uitkomsten van de workshop. De 

visie begint met een aantal keuzes op hoofdlijnen. 

Daarbij is geen harde planhorizon gehanteerd.
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De Ursulineweg vormt de begrenzing van de stedelijke 
rand van Leusden. Stedelijke functies worden gecon-
centreerd ten noorden van de weg.

De groene kwaliteiten van het zuidelijke deel van het 
gebied staan niet ter discussie, worden verder uitge-
bouwd en verbonden met de natuurkernen ten noor-
den van de Randweg.

De kavels ten zuiden van de Ursulineweg vormen de 
overgang tussen beide ‘werelden’.  Hier is ruimte voor 
kleinschalig wonen en - eventueel - werken in een 
groene setting.

Om een goede overgang te realiseren worden de ran-
den van de toekomstige bedrijventerreinen zorgvuldig 
ingericht. Een kleinschalige invulling met woon-werk 
kavels is uitgangspunt.

Als alternatief kan ook gekozen worden voor een groe-
ne invulling van een of meer kavels, zeker als daarbij 
een extra groene verbinding richting de Schammer 
ontstaat.

Het verkeer in het gebied wordt verder gescheiden: 
kleinschalig verkeer via de Ursulineweg, grootschalig 
verkeer en bevoorrading via de Randweg en de Groe-
ne Zoom.
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visie Ursulineweg: ruimtelijke hoofdopzet
(wegdeel in oost-west richting)

profi el Ursulineweg
(wegdeel in oost-west richting)

profi el Ursulineweg
(wegdeel in noord-zuid richting)
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Het gebiedsprofi el voor de Ursulineweg-Zuid richt 

zich qua visievorming vooral op de Ursulineweg en 

de aangrenzende kavels. Dit vanuit de breed gedra-

gen constatering dat de kwaliteiten van de beide 

landschappelijke kamers, die eveneens deel uitma-

ken van het plangebied, al bijzonder groot zijn. In 

deze delen van het plangebied gaat het dan ook 

vooral om behoud en versterking van de aanwezige 

kwaliteiten. Specifi ek voor de Ursulineweg gelden 

de volgende randvoorwaarden en uitgangspunten:

- Geleidelijke omvorming tot een kleinschalig en 

groen woonlint (met ruimte voor werken), in 

afl opende dichtheden t.o.v. de toekomstige be-

bouwing op De Buitenplaats.

- Versterken van de houtwal aan de zuidrand van 

de kavels en verlengen van de aanwezige water-

gang / greppel.

- Bevoorrading van bedrijven via de Randweg en 

de Groene Zoom om zodoende de hoeveelheid 

vrachtverkeer te minimaliseren.

- Toevoegen van kleinschalige laanbeplanting 

langs de Ursulineweg: tweezijdig langs het weg-

deel in oost-west richting en eenzijdig langs het 

wegdeel in noord-zuid richting, zodat daar het 

open landschap beleefbaar blijft.1

- Snelheidsremmende bestrating, bijvoorbeeld 

klinkers.

- Hoogwaardige, vrijstaande woningen met tui-

nen (kavels > 1.000 m2).

- Woningen op enige afstand van elkaar ontwik-

kelen: behoud van doorkijkjes tussen de wonin-

gen door.

1. Het gaat hier om een wensbeeld. De mogelijkheden en 

eventuele beperkingen (bijvoorbeeld in de vorm van kabels 

en leidingen) van het aanbrengen van laanbeplanting zijn 

in het kader van deze kernrandzonevisie niet onderzocht. 

Als realisatie op de voorgestelde locaties beperkingen 

oplevert kan bijvoorbeeld ook worden uitgeweken naar de 

overzijde van de sloot (plangebied De Buitenplaats).

- Landelijk karakter met afwisselende bouw, van 

retro tot modern.

- Woningen voor op de kavel, met oriëntatie op 

de straat.

- Bouwhoogte 1 laag met kap, geen vaste rooilijn 

en kaprichtingen.

- Erfgrenzen bij voorkeur in de vorm van hagen of 

houtwallen.

-  Parkeren op eigen erf.

bestaand zicht op het woon- en werklint langs de Ursulineweg (wegdeel in oost-west richting), met rechts tuincentrum Amersfl ora
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2.5 Gebiedsprofi el Burgemeester
        Buiningpark e.o.

Voor het Burgemeester Buiningpark is eveneens spra-
ke van een concreet ruimtelijk initiatief. Ook voor dit 
gebied - en de directe omgeving - is daarom een ge-
biedsprofi el opgesteld, dat qua opzet vergelijkbaar is 
met dat voor de Ursulineweg-Zuid.

huidige ruimtelijke kenmerken
Het Burgemeester Buiningpark is een sportcomplex 

met aanwijsbare groene en landschappelijke kwa-

liteiten. Het mag daarom met recht een sportpark 

worden genoemd. Het gebied heeft de volgende 

kenmerken:

- De landschappelijke kamerstructuur loopt door 

op het sportpark, met name in het centrale deel. 

Ook tussen de sportvelden zijn houtwallen aan-

wezig. De breedste is te vinden langs de west-

zijde van het sportpark. 

- Langs de Groene Zoom is sprake van zware 

laanbeplanting (in verschillende rijen).

- Het sportpark is op twee plekken ontsloten 

vanaf de Groene Zoom en is niet opgenomen 

in doorgaande routes. Het gebied is daardoor in 

zichzelf gekeerd. Er is wel enige interactie met 

het Jan Banninkpark.

- Bebouwing & parkeren zijn geconcentreerd op 

de koppen en langs de Groene Zoom.

- In het centrale deel van het sportpark zijn alleen 

sportvelden te vinden.

- De bebouwing is gediff erentieerd en deels ver-

ouderd en/of kwaliteitsarm.

ruimtelijke visie voor de toekomst
De ruimtelijke visie voor de toekomst van het Bur-

gemeester Buiningpark e.o. is onder andere geba-

seerd op de uitkomsten van de workshops. De visie 

begint met een aantal keuzes op hoofdlijnen. 
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1 2 3

De bebouwing op het Burgemeester Buiningpark is 
geconcentreerd op de beide koppen en wordt zo veel 
mogelijk op de Groene Zoom gericht.

Buiten de beide bebouwingsclusters wordt de land-
schappelijke kamerstructuur zo veel mogelijk doorge-
zet. Het centrale deel van het Burgemeester Buining-
park blijft het minst intensief gebruikte deel.

De houtwallenstructuur op het Burgemeester Buining-
park blijft behouden en kan in beperkte mate worden 
versterkt door bomen toe te voegen.



inpassingsmogelijkheden tweede sporthal
Het realiseren van een tweede sporthal in het noor-

delijke deel van het Burgemeester Buiningpark past 

binnen het concept om bebouwing op de beide 

koppen te concentreren. Het bebouwingscluster 

wordt hiermee echter wel verder richting het open 

landschap opgerekt. Een goede inpassing van een 

eventuele tweede sporthal is daarom belangrijk. 

Door een houtwal te realiseren wordt de sporthal 

voor een zo groot mogelijk deel aan het zicht ont-

trokken. Ook het beperkten van eventuele licht-

overlast behoort tot de aandachtspunten. Dit kan 

bijvoorbeeld worden bereikt door de westelijke en 

zuidelijke gevels lichtdicht te maken. 
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4 5

De houtwal langs de westelijke rand is het zwaarst en 
wordt waar mogelijk versterkt. Het centrale deel blijft 
relatief transparant.

Waar mogelijk wordt de in zichzelf gekeerde structuur 
van het Burgemeester Buiningpark en het Jan Ban-
ninkpark aangepast door doorgaande recreatieve 
routes te ontwikkelen. Een route langs de westrand 
van het gebied biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om 
verschillende recreatieve functies in het Centraal Bui-
tengebied aaneen te schakelen. 
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nieuwe wandelroute als schakel tussen de verschillende recreatieve 
functies langs de Groene Zoom (van vlindertuin, via ijsbaan en 
sportpark, tot PON-lijn)

voorkeurslocatie tweede sporthal
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JA

B

De vier gebiedskwaliteiten van het Centraal
Buitengebied (zie de kaart ‘Raamwerk’ in H2):

1.  Waardevol landschap met natuurwaarden.
2.  Herkenbare cultuurhistorische elementen.
3.  Hoogwaardige verbindingen.
4.  Karakteristieke bebouwing & functies.

Elk van deze gebiedskwaliteiten bestaat uit
verschillende deelkwaliteiten.

De gebiedspro elen:

1.  Ursulineweg-Zuid
2.  Burgemeester Buiningpark e.o.

Ontwerp aanpassen

Extra gebiedskwaliteiten toevoegen

Initiatief met een positief advies voorleggen aan het gemeentebestuur

JA

NEE

NEE

NEE

JA

A

C

RUIMTEL K
INITIATIEF
(binnen een van
de plangebieden)

Bouwt het initiatief voort op de ruimtelijke 
kenmerken uit de Gebiedsprofielen?

Levert uitvoering van het initiatief per saldo 
kwaliteitswinst op voor het Centraal Buitengebied? 

Dat wil zeggen: worden bestaande kwaliteiten 
versterkt, of nieuwe kwaliteiten toegevoegd én 
vindt compensatie plaats van andere gebieds- 
kwaliteiten die bij uitvoering eventueel worden 
aangetast? 

Bouwt het initiatief voort op één van de vier 
gebiedskwaliteiten (inclusief alle deelkwaliteiten)
van het Centraal Buitengebied?

Initiatief aanpassen

Onder een ruimtel k 
initiatief wordt een 
ontwikkeling verstaan 
die bijdraagt aan het 
versterken van de 
kwaliteiten van het 
Centraal Buitenge-
bied. Het kan daarbij 
zowel gaan om een 
‘groene ontwikkeling’ 
met een aanvullende 
‘rode drager’, als een 
‘rode ontwikkeling’ 
met een ‘groene 
kwaliteitsdrager’. De 
kaart ‘suggesties voor 
de toekomst’ dient 
hierbij als inspiratie-
kader.

afwegingsschema ruimtelijke initiatieven Ursulineweg-Zuid & Burgemeester Buiningpark e.o.

spelregels voor kwaliteit
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3.  

 Uitvoeringsparagraaf

inleiding
In de kernrandzonevisie voor de Ursulineweg-Zuid & 
het Burgemeester Buiningpark e.o. zijn de belangrijk-
ste kwaliteiten van het gebied vastgelegd. Bovendien 
zijn verschillende kansen voor toekomstige gebieds-
ontwikkeling in beeld gebracht. Anders dan bij tra-
ditionele plannen is uitvoering hiervan niet in eerste 
instantie aan de gemeente of andere overheden. Er 
zijn op de kaart met suggesties voor de toekomst ze-
ker elementen opgenomen die door overheden zul-
len worden uitgevoerd, maar de bedoeling van deze 
kernrandzonevisie is toch vooral om andere partijen 
uit te nodigen met initiatieven te komen. Daarbij staat 
voorop dat elk initiatief moet leiden tot een verbete-
ring van de kwaliteit(en) van het Centraal Buitenge-
bied. De houding van de gemeente is daarmee te om-
schrijven als ‘ja, mits’, inplaats van ‘nee, tenzij’.

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de spelregels die 
van toepassing zijn als sprake is van een ruimtelijk ini-
tiatief. Dat kan een initiatief zijn van een particulier of 
een marktpartij. En uiteraard zijn deze spelregels ook 
van toepassing als de overheid met een initiatief komt. 

3.1 Spelregels voor ontwikkeling

omgaan met initiatieven
Raamwerk, suggesties voor de toekomst en ge-

biedsprofi elen vormen samen de kernrandzonevi-

sie voor de Ursulineweg-Zuid & het Burgemeester 

Buiningpark en omgeving. Bij deze visie hoort een 

set spelregels. Spelregels die duidelijk maken hoe 

met een toekomstig initiatief moet worden om-

gegaan. Het gaat daarbij om initiatieven waarvoor 

naar verwachting een bestemmingsplanwijziging 

noodzakelijk is. Voor initiatieven die passen binnen 

de geldende ruimtelijke kaders worden de normale 

procedures gevolgd. 

De spelregels zijn vertaald in het afwegingsschema 

dat hiernaast is afgebeeld. Binnen dat schema staat 

een drietal vragen centraal. De beginvraag is steeds 

dezelfde, namelijk: “bouwt een initiatief voort op 

één of meer van de bestaande kwaliteiten in het 

gebied?” Met deze beginvraag in het achterhoofd 

kunnen zich in principe drie verschillende situaties 

voordoen:

1. Als sprake is van een initiatief dat niet voort-

bouwt op één of meer van de bestaande ge-

biedskwaliteiten, dan kan dit initiatief niet 

plaatsvinden. Het Centraal Buitengebied is sim-

pelweg geen geschikte locatie. Het staat de in-

diener uiteraard vrij om het initiatief aan te pas-

sen en opnieuw in te dienen. 

2. Elk initiatief moet uiteindelijk leiden tot kwa-

liteitswinst in het Centraal Buitengebied. Als 

sprake is van een initiatief dat goed aansluit op 

één of meer van de bestaande gebiedskwali-

teiten, dan wordt in beeld gebracht waar die 

kwaliteitswinst uit bestaat. Als deze aantoon-

baar is, kan verder worden gesproken over de 

ruimtelijke inpassing van het initiatief. Hierbij 

dienen de gebiedsprofi elen als referentie. Als 

de ruimtelijke uitwerking van het ontwerp past 

binnen het gebiedsprofi el dat van toepassing is 

op de betreff ende locatie, dan wordt het initia-

tief met een positief advies ter goedkeuring aan 

het college voorgelegd. Als dit niet het geval is, 

dan bestaat de mogelijkheid het ontwerp aan 

te passen en wederom ter goedkeuring voor te 

leggen.1

1. Uiteraard moet in alle gevallen ook worden voldaan aan al 

het overige vastgestelde ruimtelijke, milieu- en natuurbe-

leid van gemeente, provincie en andere overheden. Denk 

daarbij bijvoorbeeld aan bestemmingsplannen en milieuei-

sen.



32



33

 Bij een positief besluit van het college van B&W 

worden vervolgens ruimtelijke randvoorwaar-

den en/of een bestemmingsplanwijziging ter 

besluitvorming aan de raad voorgelegd.

3. De lastigste situatie ontstaat als een initiatief 

aansluit op één of meer gebiedskwaliteiten, ter-

wijl tegelijkertijd één of meer andere gebieds-

kwaliteiten worden aangetast. Ook bij een der-

gelijk initiatief geldt dat alleen over uitvoering 

kan worden gesproken als per saldo sprake is 

van kwaliteitswinst in het Centaal buitengebied. 

Dat betekent dat naast een algemene kwali-

teitsverbetering compensatie moet plaatsvin-

den voor de kwaliteiten die worden aangetast. 

 Zo’n kwaliteitsimpuls kan bijvoorbeeld plaats-

vinden door bij te dragen aan het realiseren van 

een of meer onderdelen van de kaart ‘suggesties 

voor de toekomst’. Het staat de initiatiefnemer 

uiteraard vrij om met aanvullende suggesties te 

komen, mits deze aansluiten op de denkrichting 

die in deze kernrandzonevisie is beschreven. 

 Ook in deze situatie vindt toetsing plaats aan 

de ruimtelijke uitgangspunten die in het betref-

fende gebiedsprofi el zijn beschreven. 

 

(ruimtelijk) samenhangende projecten
Voor de beoogde kwaliteitswinst bij eventuele toe-

komstige ruimtelijke ontwikkelingen fungeert in 

principe het gehele Centraal Buitengebied als zoek-

gebied. Het heeft echter de voorkeur dat er sprake 

is van een directe link tussen initiatief en kwaliteits-

winst, zeker bij compensatie van verloren gegane 

kwaliteiten. Dat is wel zo duidelijk voor alle gebrui-

kers van het gebied.

verschillende mogelijke methoden
Als niet tot een anterieure overeenkomst kan wor-

den gekomen, dan zal de gemeente bepalen wan-

neer sprake is van kwaliteitswinst voor het Centraal 

Buitengebied als geheel. De laatste jaren is ervaring 

opgedaan met verschillende methoden om de im-

pact van een ontwikkeling en daarmee de omvang 

van de aanvullende kwaliteitsimpuls te bepalen. In 

de handreiking kernrandzonevisies van de provin-

cie Utrecht worden vier methoden onderscheiden. 

De impactbepaling en de bestemmingsplan winst-

berekening lijken het meest bruikbaar.

 impactbepaling

 Bij impactbepaling wordt gekeken naar de ne-

gatieve én positieve eff ecten van een ontwikke-

ling en wordt de waarde van deze eff ecten be-

paald. Het rendement van de ontwikkeling zelf 

is hierbij dus niet bepalend. 

 bestemmingsplan winstberekening

 Bij deze methode vormt de waardestijging van 

de grond na een ontwikkeling de basis voor de 

mate waarin wordt geïnvesteerd in ruimtelijke 

kwaliteit. In de meeste gevallen zal het daarbij 

gaan om een rode ontwikkeling. Deze metho-

diek wordt veel gebruikt bij klassieke grondex-

ploitaties, waarbij bovenplanse vereveningsbij-

dragen worden gevraagd.2

Er kan ook gewerkt worden met een combinatie 

van methodes. Het voordeel hiervan is dat een zo 

objectief mogelijke beoordeling van de impact 

van initiatieven plaatsvindt. Hiermee wordt boven-

dien voorkomen dat ontwikkelingen waarbij veel 

waarde wordt toegevoegd onevenredig zwaar wor-

den ‘belast’. Als hiervoor wordt gekozen, dan ligt 

2. Bron: kernrandzonesprovincieutrecht.nl.

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van alle 

suggesties voor de toekomst die tijdens het opstel-

len van deze visie over tafel zijn gegaan. 

brede maatschappelijke discussie
Een initiatief dat aansluit op één of meer bestaande 

gebiedskwaliteiten en tegelijkertijd andere ge-

biedskwaliteiten aantast zal over het algemeen lei-

den tot maatschappelijke discussie. Met deze visie 

in de hand is het mogelijk om de (ruimtelijke) voors 

en tegens op een rij te zetten. De ene gebiedskwa-

liteit weegt daarbij niet zwaarder dan de andere. 

Aangezien het hier gaat om initiatieven waarvoor 

een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk is, zal 

het uiteindelijke oordeel altijd aan de gemeente-

raad zijn. 

3.2 Methodiek

afspraken vooraf
De gemeente Leusden heeft een sterke voorkeur  

voor het vooraf maken van afspraken met initia-

tiefnemers, op basis van vrijwilligheid. Dit past bij 

de manier waarop de kernrandzonevisie tot stand 

is gekomen, levert tijdwinst op en voorkomt romp-

slomp. Dergelijke anterieure overeenkomsten bie-

den bovendien de meeste  fl exibiliteit om te komen 

tot creatieve oplossingen. Oplossingen waarbij het 

gebied als geheel gebaat is.

Een anterieure overeenkomst wordt aangegaan al-

vorens een procedure tot wijziging van het bestem-

mingsplan wordt gestart.
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De methodiek achter provinciale kernrandzonevisies 
is in ontwikkeling. Zie hiervoor de provinciale handrei-
king ‘Kwaliteit in de kernrandzone’.

- Het instrument ‘voorwaardelijke verplichting’ 

kan worden ingezet. Dit is een borgingsinstru-

ment binnen het bestemmingsplan dat het mo-

gelijk maakt een nieuwe functie in een gebied 

toe te staan, op voorwaarde dat de benodigde 

compensatiemaatregelen worden getroff en. Als 

een initiatiefnemer gebruik wil maken van een 

bouwmogelijkheid, dan kan hij bijvoorbeeld 

verplicht worden om ook een groenplan te re-

aliseren.

- En dan is er nog het punt van de uitvoering. Wie 

legt uiteindelijk concreet iets aan in het gebied, 

ter compensatie van een (elders) aangetaste ge-

biedskwaliteit? In het verlengde van het inter-

actieve proces dat heeft geleid tot de totstand-

koming van deze gebiedsvisie zal de gemeente 

meer nog dan voorheen een volwaardige be-

trokkenheid van alle belanghebbenden bij 

de uitwerking van initiatieven stimuleren en 

faciliteren. Dat kan dus ook betekenen dat de 

daadwerkelijke realisatie van gebiedskwalitei-

ten wordt overgelaten aan particulieren of an-

dere initiatiefnemers. Daarbij zijn verschillende 

benaderingen denkbaar, variërend van een vol-

ledige verantwoordelijkheid van de initiatiefne-

mer, tot begeleiding door verschillende over-

heden en instanties, al naar gelang de aard van 

het project. Denk daarbij aan de gemeente, het 

waterschap of bijvoorbeeld de landgoederen. 

het voor de hand om de basis te leggen door een 

vergoeding volgens de bestemmingsplan winst-

berekening vast te stellen. Daar bovenop kan een 

vergoeding komen die bepaald wordt volgens de 

impactbepaling. 

redelijkheid
De gemeente vindt het belangrijk dat de omvang 

van een aanvullende kwaliteitsimpuls in redelijke 

verhouding staat tot de omvang van het betref-

fende initiatief. Zo niet, dan wordt hiermee waar-

schijnlijk een dusdanige barrière opgeworpen dat 

er helemaal niets meer zal gebeuren in een gebied. 

En daarbij is uiteindelijk niemand gebaat.

Bij structuurvisies volgens de nWro wordt in dit ka-

der ook wel gewerkt met de zogenaamde PTP-crite-

ria. PTP staat daarbij voor profi jt, toerekenbaarheid 

en proportionaliteit. Er wordt dus gekeken in hoe-

verre het redelijk is om een aanvullende kwaliteits-

impuls volledig terug te voeren op één bepaalde 

ontwikkeling. Ook dit kan een goed hulpmiddel zijn 

om te komen tot een ‘redelijke’ vergoeding.

uitwerking
Al naar gelang de omstandigheden kunnen er ver-

schillende zaken zijn die nader moeten worden 

uitgewerkt bij het opstellen van een overeenkomst 

tussen gemeente en initiatiefnemer:

- Beheerkosten vormen een punt van aandacht. 

Het is daarom mogelijk dat naast een bijdrage 

voor het realiseren van een kwaliteitsimpuls ook 

een bijdrage wordt gevraagd voor de beheer-

kosten. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van 

een nieuw voetpad, waarbij de initiatiefnemer 

ook het onderhoud op zich neemt. 
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inleiding
Deze bijlage bevat een totaaloverzicht van alle idee-

en, kansen en initiatieven die tijdens het opstellen 

van deze kernrandzonevisie over tafel zijn gegaan. 

Ze worden hier samengevat onder de noemer sug-

gesties voor de toekomst. In tegenstelling tot de 

kaart ‘suggesties voor de toekomst’ uit hoofdstuk 2 

heeft geen schifting plaatsgevonden op basis van 

bijvoorbeeld uitvoerbaarheid, draagvlak en kosten. 

De gemeente Leusden staat open voor initiatieven 

die een bijdrage kunnen leveren aan het behouden 

en versterken van de kwaliteiten die zijn beschre-

ven in deze kernrandzonevisie. De opsomming in 

deze bijlage is dan ook niet limitatief, maar een le-

vend document dat voortdurend kan worden aan-

gevuld. 

Ursulineweg en omgeving
- geen hoogbouw

- kleinschalige randen langs toekomstige bedrij-

venterreinen (bij voorkeur met woon-werkka-

vels)

- speelgelegenheid voor jonge kinderen

- glasvezel aanleggen

- riolering aanleggen

- duidelijkheid over ontwikkelingen in de omge-

ving: braakliggende terreinen bebouwen

- rommelplekken opknappen

- laanbeplanting langs de Ursulineweg

- uitstraling van de Ursulineweg verbeteren

- Ursulineweg beter inrichten: er rijden nu regel-

matig mensen tegen de betonblokken in de 

bermen aan

- woon-werkkavels realiseren

- gemeentewerf uitplaatsen

- sluipverkeer tegengaan

- overlast van uitgaande jeugd tegengaan.

groen, water & natuur
- voorzichtig met houtwallen i.v.m. dazen

- verbinding langs de beek onder de A28 herstel-

len

- verbreden houtwal langs westrand Burgemees-

ter Buiningpark

- realiseren groene en ecologische verbindingen 

/ faunapassages

- versterken landschapsstructuur

- ontwikkelen bloemrijke en/of kwelafhankelijke 

graslanden

- Heiligenbergerbeek inrichten als ecologische 

verbindingszone

- poelen realiseren voor amfi bieën, libellen en 

watergebonden fl ora

- PON-lijn versterken als ecologische verbindings-

zone

- verbeteren van de groene en ecologische ver-

binding langs de A28, tussen de NNN-gebieden 

in het Centraal Buitengebied en de gebieden 

daarbuiten

- ontwikkelen van nieuwe natuur binnen de groe-

ne contour

recreatie
- horeca op de Heiligenberg

- bosgebied Heiligenberg toegankelijk maken

- fi etspad over de Plantage

- extra wandelroutes dóór het gebied realiseren

- vrij wandelen op het Burgemeester Buiningpark

- wandelroute langs de westrand van het Burge-

meester Buiningpark

- ontwikkelen wandelroute langs de PON-lijn

- ontwikkelen wandelroute langs de zuidelijke 

bebouwingsrand van de Ursulineweg, richting 

landgoed Heiligenberg (herstellen historische 

route)

- ontwikkelen van een klompenpad (Frans ter Ma-

ten pad)

Bijlage 1
 Overzicht suggesties voor
 de toekomst
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- ontwikkelen van een wandelroute langs de Hei-

ligenbergerbeek, Lockhorsterbos - spoor - land-

goed Den Treek Henschoten

verkeer
- Heiligenbergerweg omleggen over de Ursuline-

weg (doorsnijding landgoed De Heiligenberg 

ongedaan maken)

- fi etsverbinding Ursulineweg richting Randweg 

doorprikken

- geluidoverlast A28: geluidswal realiseren bij ver-

breding

- groene geleding langs de A28 versterken (langs 

het terrein van Eurofl eur)

- bevoorrading van met name Eurofl eur verbete-

ren: geen vrachtverkeer via de Ursulineweg

- verbeteren aansluiting Burgemeester de Beau-

fortweg en Heiligenbergerweg (kruising is on-

veilig)

overig
- de zendmast bij de rijksweg is lelijk: is daar geen 

andere oplossing voor mogelijk

- kwaliteitsslag entree gemeente: uitplaatsen mi-

lieustraat

- de rode contour loopt niet op de juiste plek: zou 

om Eurofl eur heen moeten lopen1

1 Bij de recente provinciale herijking is de rode contour op dit 

punt gecorrigeerd.
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BUREAU NIEUWE GRACHT

werkgroep
Deze kernrandzonevisie is opgesteld door bureau 

Nieuwe Gracht. Namens de gemeente Leusden en 

de provincie Utrecht zijn de werkzaamheden bege-

leid door de volgende ambtelijke projectgroep:

- Frans Assmann (provincie Utrecht)

- Izaak Boone

- Anita Hakvoort (projectleider)

- Jan Nijdeken

- Martin Overbeek (provincie Utrecht) 

- Hans Peter Reinders

- Detlef Stolker

bureau Nieuwe Gracht
- Wim Keijsers

- Jan Willem Tap

 Colofon deelnemers workshops
Tijdens het opstellen van de kernrandzonevisie zijn 

individuele gesprekken gevoerd met een groot 

aantal bewoners van de Ursulineweg. Daarnaast is 

een workshop georganiseerd met omwonenden en 

belanghebbenden. Aan deze workshop hebben de 

volgende bewoners en partijen deelgenomen: 

- dhr. en mevr. Blankenstijn

- dhr. Bloemendal

- fam. Bos

- dhr. Boshuizen

- dhr. Brouwer

- dhr. en mevr. Esselman

- dhr. en mevr. Esveldt

- dhr. Hendriks

- dhr. en mevr. Van Heugten

- mevr. Van het Klooster

- dhr. en mevr. Lottering

- dhr. Oudshoorn

- dhr. en mevr. Oudshoorn

- dhr. en mevr. Paulusma

- dhr. Pels Rijcken

- dhr. en mevr. E. Reemst

- dhr. Sewalt

- dhr. en mevr. Van der Veldt

- dhr. Van der Wel

- dhr. Van der Wel

- mevr. A.M. van Woerkom - Kerstholt

- dhr. en mevr. Wouters

- Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit (dhr. Tolboom)

- Gemeente Leusden (mevr. Alberts)

- Gemeente Leusden (dhr. Leertouwer)

- PlanRO (dhr. Kisteman)

- Provincie Utrecht (mevr. Berkelaar)

- ‘t Schoutenhuis b.v. (dhr. Scheff er)

- Waterschap Vallei en Veluwe (dhr. Jansen)

- Van Wijnen projectontwikkeling (dhr. Stumpel)




