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2.1. DE VLOER

De vloer van de Hamershof is divers. Verschillende materialen 
worden gecombineerd en er is weinig samenhang. Hierdoor is het niet 
herkenbaar wanneer men in of buiten de Hamershof staat. Daarnaast 
is de vloer verre van vlak. De betonnen materialen zijn niet mooi 
verouderd en hebben niet de uitstraling die past bij de ambitie van het 
(winkel)centrum.

Het is de wens om 1 vloer te realiseren die duidelijk ‘van de 
Hamershof’ is. Eén vloer die aangeeft aan bezoeker en bewoner 
waar de Hamershof begint en eindigt. Het is de ambitie om een 
hoogwaardig en duurzaam materiaal te gebruiken dat ook op de 
langere termijn zijn kwaliteit en uitstraling behoudt. De nieuwe vloer is 
het belangrijkste onderdeel van het openbaar gebied dat de gewenste 
eenheid en de noodzakelijke samenhang binnen de Hamershof kan 
realiseren.

Voor de keuze van de vloer zijn devolgende aspecten belangrijk 
geweest voor de keuze:

- Duurzaam en hoogwaardige uitstraling
- maximaal vlak
- richtingloos

In overleg met de gemeentelijke diensten is een keuze gemaakt voor 
een granieten tegel die toegepast wordt in 3 verschillende tinten. 
Zo ontstaat een pixelvloer met die 3 tinten. Deze materialen komen 
overal voor. Om onderscheid te maken in verschillende zones kan op 
bepaalde plekken meer voor de ene of de andere tint gekozen worden. 
Zo blijft de eenheid die de Hamershof nodig heeft en kan toch 
gedifferentieerd worden in beeld en uitstraling.

Binnen dezelfde materiaalkeuze kunnen verschillende patronen 
worden gerealiseerd afhankelijk van de positie in het plan.

 Op een aantal plekken worden uitzonderingen toegelaten. De 
Hamersveldseweg krijgt een ander materiaal, zo krijgt het profiel op 
deze lek een andere status. Ook de Librije wordt anders ingericht ter 
plaatse an het nieuwe restaurant en de fietsenwinkel. De Smidse blijft 
een ‘gewone’ straat en de aanpak van het deel van de Kooikersgracht 
naast de Korf wordt later opgepakt.

In de vloer wordt enkel het nodige afschot gerealiseerd voor de goede 
afwatering. Er worden smalle lijngoten voorzien waar nodig, ter plaatse 
van de gracht kan rechtstreeks in de gracht afgewaterd worden. De 
vloer in de Hamershof wordt maximaal vlak gerealiseerd.



8

WENSBEELD. JAN. 2017.



9

SCHETSONTWERP. MEI. 2017.



10

2.2. WATER

Tijdens de interviews en werksessies was het water in de Hamershof 
steeds een onderdeel van de discussie. Het merendeel van de 
stakeholders ziet de Kooikersgracht als een onnodig obstakel in het 
openbaar gebied van de Hamershof. Enkelen aprecieren de kwaliteit 
van de aanwezigheid van het water in de openbare ruimte.

De Kooikersgracht in de huidige vorm is een obstakel en zorgt ervoor 
dat de winkels aan weerszijde van de gracht slecht bereikbaar 
zijn. De gracht is niet oversteekbaar over de volledige lengte 
tussen de Grutterij en de Smidse. De zones tussen de gracht en de 
winkelfronten zijn smal.

De kooikersgracht voert het water dat ten westen van de bibliotheek 
wordt opgepompt af richting het oosten. Het relatief kleine debiet 
zorgt voor weinig beweging in het water en dus relatief slechte 
kwaliteit van het water.

In het wensbeeld, dat is uitgewerkt met alle partijen, blijft de 
Kooikersgracht bestaan, maar wel in een andere vorm. Volgende 
uitgangspunten vormen de basis voor de vernieuwde kooikersgracht:

- smaller
- oversteekbaar
- water dichter bij het maaiveld
- meer stroming en schoner water
- echt onderdeel van het openbaar gebied

Op basis van deze uitgangspunten wordt in het wensbeeld een 
nieuwe Kooikersgracht voorgesteld die een echte meerwaarde kan 
hebben voor de beleving van de Hamershof. Door een smallere gracht 
te realiseren kan het water iets sneller stromen wat de kwaliteit ten 
goede komt. Daarnaast wordt het waterpeil dichtbij het maaiveld 
van de Hamershof gebracht, zo wordt het water ‘aanraakbaar’ en 
onderdeel van de openbare ruimte. Aan het water wordt nieuw 
meubilair gekoppeld en de gracht wordt op verschillende plaatsen 
oversteekbaar zodat de gracht beide winkelfronten verbindt.
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GOTEN  EN AFSCHOT PLAN.
SCHAAL 1:1000
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2.3. OBJECTEN

Verschillende objecten zijn functioneel gepositioneerd in de 
Hamershof. Het gaat hierbij om banken, vuilbakken, bomenroosters, 
elementen die zorgen dat zones niet toegankelijk zijn voor auto’s ed. 
Uiteindelijk zorgen al deze objecten voor een rommelig beeld. 

In de nieuwe situatie is het de bedoeling om minder, maar grotere en 
specifiek ontworpen functionele objecten op strategische plekken 
toe te voegen. Op deze manier verdwijnt de ‘verrommeling’ uit het 
beeld en dragen alle objecten bij aan het beeld en uitstraling van 
de Hamershof. Deze objecten zijn zitbanken maar ook vuilbakken, 
fietsenstalling, voorzieningen voor groen ect. De vormgeving is 
somer en refereert aan het materiaal van de vloer. Zittingen worden in 
duurzaam hardhout gerealiseerd. 

3. OBJECTEN
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2.4. FIETSPARKEREN

Fietsparkeren dient praktisch en efficient ingepast te worden in 
het openbaar gebied. Uit de werksessies en interview kan worden 
besloten dat fietsenstallingen dichtbij de uiteindelijke bestemming 
belangrijk zijn. Daarnaast is het ook aangewezen grotere 
fietsenstallingen te voorzien bij de entrees van de Hamershof.

In de huidige situatie kan de fiets goed worden geparkeerd. Op 
een aantal plekken vormen de gestalde fietsen toch enigszins een 
obstakel in het openbaar gebied. Ter plaatse van ‘t Erf bijvoorbeeld 
zijn lange stroken fietsbeugels gerealiseerd die het winkel afscheiden 
van het plein zelf. De dwarse oversteekbaarheid is niet meer obtimaal. 

In het wensbeeld wordt fietsparkeren bij de entrees en dichtbij de 
uiteindelijke bestemming voorzien. De fietsbeugels worden zoveel 
mogelijk geintegreerd in de grote meubelobjecten of gekoppeld aan 
posities voor bomen. Er is steeds aandacht besteed aan de juiste 
positionering zodat looplijnen niet onderbroken worden en zodat de 
oversteekbaarheid van pleinen en straten steeds mogelijk blijft.

HUIDIG FIETSPARKEREN
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2.5. VERLICHTING

De verlichting in de Hamershof is op dit moment functioneel. DIt moet 
in de nieuwe situatie zeker ook zo blijven.

Naast de noodzakelijk functionele verlichting worden in het wensbeeld 
nog een aantal mogelijkheden voor sfeerverlichting voorgesteld:
- integratie van verlichting in de nieuwe meubelobjecten
- integratie van verlichting in de vloer
- integratie van verlichting in de (vernieuwde) gevels van winkels
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GEINTEGREERD IN HET MEUBILAIR ONDERDEEL VAN DE VERNIEUWING VAN DE GEVELS

GEINTEGREERD IN DE VLOER GEINTEGREERD IN DE VLOER VRIJSTAANDE VERLICHTING
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2.6. TERRASSEN

Er zijn 4 horecaondernemers in de Hamershof die hun terras in het 
openbaar gebied hebben gerealiseerd. Elk terras is anders en er is 
weinig afstemming in beeld en uitstraling.

Op vraag van de ondernemers zelf worden in het wensbeeld duidelijke 
zones gedefinieerd waar de terrassen in de toekomst komen. Dit 
komt veelal overeen met de huidige situatie. Daarnaast worden op 
de grens tussen de terrassen en de rest van het openbaar gebied 
meubelobjecten gerealiseerd die zorgen voor een ‘rand’. Deze objecten 
hebben dezelfde uitstraling als het overig meubilair in de Hamershof.

HUIDIGE TERRASSEN
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2.7. GROEN

In de huidige situatie is er relatief weinig groen binnenin het (winkel)
centrum. Enkel langs de Kooikersgracht en op ‘t Erf is relatief veel 
groen. Toch geven deze groene elementen weinig structuur aan de 
ruimtes en hebben ze meestal niet voldoende ruimte om door te 
groeien.

In het wensbeeld is in overleg met de diensten van de gemeente 
gekozen om iets minder groen te voorzien. Maar door er steeds voor 
te zorgen dat er voldoende ruimte is, zal het beeld vergroenen. 

Ter plaatse van ‘ t Erf worden de huidige bomen vervangen door twee 
vrijstaande beuken (Fagus Sylvatica) die veel ruimte krijgen om te 
groeien en beeldbepalend zullen zijn. Ook op het plein wordt deze 
beuk voorzien. Aan de Kooikersgracht worden de platanen vervangen 
door 3 Gleditsia tricanthos ‘Skyline’, de meest oostelijke boom aan 
de Smidse blijft behouden. Ook ter plaatse van het oostelijke deel 
van de Kooikersgracht worden de huidige bomen vervangen zodat de 
gehele Kooikersgracht eenzelfde uitstraling heeft. Ter plaatse van het 
parkeerdeck aan de Smidse worden 4 grote haagbeuken (Carpinus 
betulus) voorzien. Die krijgen ook een plek aan de zuidkant van het 
deck en worden hier gecombineerd met fietsenstallingen. Ter plaatse 
van het parkeerterrein ten oosten van de Jumbo worden Lindes (Tilia 
cordata ‘Bohlje’) geplaatst zodat dit aan kan sluiten op de groene rand 
van de Burgemeester van der Postlaan.

HUIDIG GROEN
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3.0.  INTRODUCTIE

Op basis van de uitgangspunten, concepten en strategien als 
beschreven in het deel Aspecten en Concepten, worden de 
verschillende zones die samen het openbaar gebied in de Hamershof 
vormen, uitgewerkt.

Het kergebied (zones 1, 2 en 3) vormen de basis van het plan. Zone 
4 beschrijft de Smidse, met name de oostkant. Zone 6 illustreert de 
uitgangspunten met betrekking tot het parkeerterrein met de nieuwe 
oostelijk ontsluiting en zone 5 geeft ideeen voor de herontwikkeling 
aan de kant van de Hamersveldseweg.

Voor de herontwikkeling van alle zones wordt gebruik gemaakt van 
dezelfde randvoorwaarden, toch zal de nadruk op materiaal, meubilair, 
groen, ect. per zone ietwat verschillen. Het uitgangspunt blijft evenwel 
dat de herkenbaarheid van de Hamershof als geheel steeds belangrijk 
is.



30

3.1. ZONE 0

De Librije krijgt een ietwat andere invulling afgestemd op de plek. Vanaf de 
achtergevel van de Hema wordt het materiaal van de Hamershof toegepast 
om de aansluiting te maken. De trap en helling naast de entree van de 
bibliotheek wordt aangepast.

DOORSNEDE JJ. SCHAAL 1:200

DOORSNEDE II. SCHAAL 1:200
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Het erf wordt een groot mooi plein aan het nieuwe Huis van Leusden. De 
fietsenstallingen aan de randen worden vervangen zodat deze geen barriere 
meer vormen tussen het plein en de winkelgevels. Het terras krijgt ook 
vast meubilair aan de randen zodat het ook hier duidelijk wordt waar het 
terras begint en eindigt. Er komen 2 grote bomen die de groene sfeer geven. 
Nieuwe fietsenstallinge worden geintegreerd in het meubilair rond bomen en 
terras.

3.2. ZONE 1

DOORSNEDE DD. SCHAAL 1:200
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3.3. ZONE 2

DOORSNEDE AA. SCHAAL 1:200

DOORSNEDE BB. SCHAAL 1:200

DOORSNEDE CC. SCHAAL 1:200
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PLAN. 
SCHAAL 1:500.
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De grutterij blijft grotendeels behouden. De vloer wordt vernieuwd. Door 
de aanpassingen aan de gevels van de gebouwen komt er wel licht en 
lucht in het profiel. Er is nu ruimte voor meubilair met een beperkt aantal 
fietsenstallingen en groen.

De Komenij blijft grotendeels behouden. De vloer wordt vernieuwd. Er is 
ruimte voor meubilair met een beperkt aantal fietsenstallingen en groen.

3.4. ZONE 5

DOORSNEDE LL. SCHAAL 1:200

DOORSNEDE KK. SCHAAL 1:200



35



36

De kooikersgracht behoudt het water in het profiel. Het water wordt echter 
‘aanraakbaar’ en draagt bij tot de sfeer en beleving van deze ruimte. Door het 
water smaller, ondieper en oversteekbaar te maken komen de beide gevels 
dichter bij elkaar en is er meer pleinruimte binnen hetzelfde profiel. Meubilair 
wordt gekoppeld aan de rand van de vernieuwde gracht.

De gracht naast de Korf wordt later aangepakt.

3.5. ZONE 6

DOORSNEDE EE. SCHAAL 1:200

DOORSNEDE FF. SCHAAL 1:200
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‘t Plein wordt een ruimte die zoveel mogelijk vrij is van obstakels. 1 
grote boom zorgt voor groen in het beeld. Het terras van ‘de Buurman’ 
krijgt een rand door een vast meubelstuk. Zo wordt het duidelijk en 
overzichtelijk waar het terras begint en eindigt.

3.6. ZONE 7
 

DOORSNEDE MM. SCHAAL 1:200
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De Hamersveldse weg is de dorpsstraat van Leusden. De Hamershof is lager 
gelegen dan de Hamersveldseweg. De overgang tussen weg en winkels is 
functioneel vormgegeven. Er wordt geparkeerd op het hoge gedeelte en op 
een aantal plekken zijn voorzieningen om het hoogteverschil te overbruggen. 
In ons voorstel wordt de vebinding tussen hoog en laag beter vormgegeven. 
Op een aantal plekken komen trappartijen en de begroeiing achter de 
parkeerplaatsen verdwijnen zodat de visuele verbinding sterker wordt. Tegen 
de bestaande keermuur wordt een haag geplaatst om het groene karakter 
van het profiel mee vorm te geven. 

3.7. ZONE 8

DOORSNEDE HH. SCHAAL 1:200

DOORSNEDE GG. SCHAAL 1:200

VOORSTEL JAN. 2017.BESTAANDE SITUATIE VOORSTEL. MEI. 2017.
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3.8. ZONE 10 EN 11
 

De functie van de Smidse blijft behouden. Het is een ontsluitingsweg die de 
parkeerdecks toegankelijk maakt. Het profiel blijft grotendeels behouden. Ter 
plaatse van de Kooikersgracht wordt het profiel van de gracht doorgezet over 
de Smidse heen. Het entreeplein van de Korf wordt ook mee vormgegeven 
zodat die meer bij het centrum gaat horen.
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MASTERPLAN 
SCHAAL 1:1000


