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1. Inleiding
Opgave
Voor u ligt het ruimtelijk plan voor de locatie Lisiduna-
hof in Leusden. De verkaveling had oorspronkelijk be-
trekking op twee afzonderlijke plekken:

 � het terrein met de vakantievilla ‘Buitenhof’ in de 
zuidwesthoek van de locatie
 � en een braakliggend terrein tussen de Lisidunahof 

en de recent opgeleverde woningcluster de 
Madelagehof. 

In de loop van het planproces is de gehele zone langs 
de Groene zoom bij de locatie betrokken, zodat beide 
terreinen met elkaar zijn verbonden tot een haakvormig 
plangebied. Daardoor is de ruimtelijke relatie met de Li-
sidunahof sterker geworden en kan een gebied ontstaan 
waar wonen en zorg gelijk op gaan.

Programma van eisen
De opdrachtgevers, Van Wijnen Midden Projectontwik-
keling B.V. te Harderwijk en de Woningstichting Leus-
den (WSL), hebben het volgende woningprogramma 
opgesteld:

 � appartementenblokjes van circa 3 tot 4 bouwla-
gen met half ondergrondse stallingsgarage langs de 
Groene Zoom, waaronder in de zuidwesthoek twee 
complexen met woningen in de sociale huur
 � grondgebonden woningen langs zowel de noord-

rand, tegenover de onlangs gerealiseerde nieuw-
bouw, als langs de lange zijde van de gronden van 
Beweging 3.0/Lisidunahof
 � het terrein langs de Groene Zoom van Van 

Wijnen/WSL wordt integraal heringericht en de 
openbare ruimte zal tezijnertijd aan de gemeente 
worden overgedragen, maar moet wel worden mee-
genomen in de ontwikkeling vanwege ontsluiting 
en parkeren
 � aandachtspunten zijn de ontsluiting, de geluidbe-

lasting door de Groene Zoom, de  route voor nood-
verkeer, autoparkeren, het inpassen van bestaande 
bomen en de watertoets.

Locatie van genomen foto’s (linker pagina)

Twee initiatiefnemers
De WSL en Van Wijnen Midden Projectontwikkeling 
zijn sinds eind 2016 eigenaar van beide locaties op het 
terrein van Beweging 3.0, inclusief vakantievilla Buiten-
hof. De ontwikkelaar is verantwoordelijk voor de vrije 
sector huurwoningen en de koophuizen in het gebied 
en de woningcorporatie voor de sociale huurwoningen. 
Programmatisch bestaat er ook nog een relatie met de 
zorgappartementen van Beweging 3.0. 
De combinatie van goedkope, middeldure en dure wo-
ningen is wenselijk vanwege de woningdifferentiatie.

Randvoorwaardenkader 
Tijdens het planproces heeft de gemeente het ‘Rand-
voorwaardenkader ontwikkeling Lisidunahof te Leus-
den’ laten opstellen. In dit document van 6 maart 2018 
zijn de belangrijkste punten geformuleerd en verbeeld 
die voor de gemeente van belang zijn. Het Randvoor-
waardenkader is ontstaan in wisselwerking met het 
ontwikkelproces, zodat er sprake is geweest van een 
gezamenlijke zoektocht naar de best mogelijke invulling 
van de Lisidunahof. Dat heeft geleid tot verschillende 
aanpassingen van het oorspronkelijk gevraagde woning-
programma en nieuwe verkavelingsvoorstellen die wa-
ren gericht op zoveel mogelijk behoud van aanwezige, 
waardevolle beplanting.
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3. Nieuwe keuzes2. De locatie
Heroverweging plan Nieuw 
Princenhof
In het plan Nieuw Princenhof uit 2004 werd 
oorspronkelijk uitgegaan van een open 
bebouwingsstructuur met appartementencomplexen 
langs de Groene Zoom over de gehele lengte tussen 
de Lisidunalaan en de Burgemeester de Beaufortweg. 
Deze zouden gegroepeerd worden tot verschillende 
clusters waarvan twee rond een half open hof. Elk 
cluster bestond volgens het masterplan uit twee tot 
vier bouwvolumes, gekoppeld door loopbruggen en 
ontsloten via gemeenschappelijke stijgpunten. De 
bouwhoogten zouden variëren van drie tot zeven 
bouwlagen met aan de zuidzijde een hoogteaccent. 
Waterpartijen en boomgroepen langs de Groene Zoom 
zouden de rand een parkachtige uitstraling geven. Begin 
2010 zijn deze ideeën verlaten vanwege de gewijzigde 
marktomstandigheden. Het plan Nieuwe Princenhof 
uit 2004 is nooit definitef geworden en heeft nooit een 
formele status gehad.

Nieuw Princenhof wordt Madelagehof
Inmiddels is de locatie op de hoek van de Groene 
Zoom en de Burgemeester de Beaufortweg bebouwd 
volgens een ander principe: laagbouw in korte rijen. 
Gekozen is voor tweemaal twee korte rijen met alleen 
tuinen op het zuiden. De Madelagehof takt aan op 
de Burgemeester de Beaufortweg en vormt een lus 
tussen de achtertuinen van de noordelijke reeks en 
de voorkanten van de zuidelijke reeks rijenhuizen. 
Aan de noordkant van de straten liggen de haakse 
parkeervakken, afgewisseld met plantvakken. Alle 
woningen hebben een eenzijdige ontsluiting. Dankzij 
kleine hoekverdraaiingen tussen de woningblokken 
heeft het buurtje een informeel karakter gekregen.

Ligging in Leusden
De locatie ligt aan de westrand van Leusden, op loopaf-
stand van zowel het centrum als winkelcentrum De Bie-
zenkamp. De rand wordt hier gevormd door de Groene 
Zoom die deel uitmaakt van het ringwegsysteem van 
Leusden. De overzijde bestaat uit open, agrarisch ge-
bied maar noordelijk van de locatie is aan de overzijde 
van de Groene Zoom bedrijventerrein ‘De Plantage’ 
geprojecteerd. Het landelijke gebied loopt door tot aan 
rijksweg A28 en wordt doorsneden door de Heiligenber-
gerbeek en de hiernaar genoemde weg. Haaks hierop 
staat de Burgemeester de Beaufortweg, die de Groene 
Zoom kruist even ten noorden van de locatie. 
Direct ten noorden van de locatie, aan de Burgemeester 
de Beaufortweg, is het nieuw gebouwde woningcluster 
Madelagehof gesitueerd. Tussen het Madelagehof en de 
locatie ligt een sloot ter afscheiding. Deze sloot loopt 
door richting het oosten en komt uit in Parc Princenhof. 
Dit smalle wandelpark loopt van noord naar zuid en 
heeft naast een recreatieve functie ook een waterber-
gend vermogen.
Ten zuiden van de locatie ligt de Lisidunalaan. Deze laan 
biedt de ontsluiting voor verschillende woonblokken 
aan de zuidkant. Deze woonblokken liggen in het groen 
en zijn veelal naar binnen gekeerd aan een parkeer/
speelhofje. Het eerste woonblok, aan de zuidkant van 
de Lisidunalaan, dat het dichts bij de locatie ligt heet de 
Ruiterhorst.

Bereikbaarheid
De Lisidunahof ligt tegen de opgaande beplanting langs 
de Groene Zoom en aan de Lisidunalaan maar is alleen 
bereikbaar via de gezamenlijke entree van het instel-
lingsterrein van Beweging 3.0. Het karakter van het ge-
bied zal door de nieuwe woningen veranderen in dat van 
een groene woonwijk, dankzij de landschappelijke kwa-
liteiten van de directe omgeving. Het nieuwe woonge-
bied is goed bereikbaar vanuit de rest van de gemeente, 
vanuit Amersfoort en ligt op relatief korte afstand van 
rijksweg A28.  

Aansluiten op Madelagehof, Groene Zoom en 
Princenhof
De laagbouw van de Madelagehof in korte rijen is 
een principe dat ook bruikbaar is voor de noordelijke 
locatie van de Lisidunahof. Samen met de Madelagehof 
kan op deze manier een grotere woonbuurt met 
laagbouwwoningen ontstaan die de Madelagehof beter 
verankert in haar omgeving. 
Langs de Groene Zoom is achter de grotendeels 
te handhaven opgaande beplanting ook gestapeld 
woningbouw mogelijk. Appartementengebouwen 
aan deze zijde vormen in ruimtelijk opzicht een mooi 
contrast met de lage paviljoens van de Lisidunahof. 
Ook in de noordoosthoek van de locatie kan voor 
appartementen worden gekozen, vanwege het zicht 
op het parkgebied Princenhof. Een dergelijk groter 
bouwwerk markeert ook de overgang tussen woonbuurt 
en watergang.

Ruimtelijke opbouw locatie
De locatie bestaat uit gronden aan de noord- en west-
kant van de Lisidunahof, waarnaar de locatie is ge-
noemd. Dit is een psychogeriatrisch zorgcentrum met 
twee binnentuinen, waaromheen de zes wooneenheden 
voor in totaal 153 bewoners liggen. Het complex grenst 
aan het openbare wandelpark Princenhof, dat een recre-
atieve functie heeft voor onder andere de bewoners van 
de Lisidunahof.

De locatie aan de noordkant bestaat uit een langgerekt 
terrein tussen de Groene Zoom en de watergang langs 
de Princenhof. De lengte in oost-west richting bedraagt 
gemiddeld ruim 215 meter, de breedte in noord-zuid 
richting bijna 60 meter. 
De locatie aan de westkant bestaat eveneens uit een 
langgerekt terrein in de oksel van de Groene Zoom en 
de Lisidunalaan, die voorbij de toegang tot het terrein 
een langzaam verkeersverbinding is geworden. De af-
metingen bedragen gemiddeld ruim 140 en bijna 45 
meter.

Stedenbouwkundige studie 2004, Inbo Stedenbouwkundige studie 2010, Inbo
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Analyse
Sterke punten

1:1000

• gebied heeft sterk groen karakter
• groep met waardevolle bomen als 

beeldbepaler
• gelegen aan groene zoom (groene 

uitstraling, tevens belangrijke 
verbindingsweg)

• noordelijk gelegen deelgebied 
besloten karakter

• oostelijk deelgebied grenst aan 
fraai parkruimte

• toegang tot de Lisidunahof via 
ongedwongen laantje

4. Analyse 
Sterke punten
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Randvoorwaardenkader
Gebiedsindeling met 4 sferen

1:1000

Vormgeven aan meerdere 
deelgebieden: Groene 
zoom, Het veld, aan de 
Parkstrook, maar ook de 
vernieuwde entree naar het 
gebouwcomplex van Beweging 
3.0

5. Randvoorwaardenkaart 
Gebiedsindeling met 4 sferen
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parkeren: 20 in souterrain
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parkeren: 15 in souterrain

C - 3 lagen - 12 beleggershuur app.

parkeren: 12 in souterrain

D - 3 lagen - 12 koop app.

parkeren: 15 in souterrain
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6. Stedenbouwkundig plan
Tussen Groene Zoom en Princenhof
De nieuwbouw aan de noord- en westkant van het 
verzorgingstehuis Lisidunahof maakt van de terreinen 
tussen de Lisidunalaan en de Burgemeester de Beau-
fortweg een gevarieerd, groen woon- en voorzieningen-
gebied. De tot nu toe los van elkaar gelegen functies 
worden ruimtelijk met elkaar in verband gebracht tot 
samenhangend geheel en vormen een duidelijker rand 
langs de Groene Zoom, die haar parkachtige karakter 
zal behouden. De Princenhof aan de andere kant van de 
locatie vormt een prachtig uitloopgebied voor recreatie 
dichtbij huis. Wonen nabij de Lisidunahof betekent wo-
nen in het groen, tussen landelijk gebied en parkstrook, 
op korte afstand van het centrum van Leusden in het 
vroegere dorp Hamersveld.

Opgaande beplanting
De zuidwestelijk locatie is dicht beplant, de noordelijke 
locatie alleen langs de Groene Zoom plus een enkele 
solitair. Het parkachtige karakter van de rand langs de 
Groene Zoom is een belangrijke kwaliteit van het gebied 
en ligt bovendien in de geluidzone langs de weg. Door 
hier tussen de opgaande beplanting de bebouwing en 
parkeervoorzieningen te projecteren kan de groene 
sfeer behouden blijven.
De monumentale bomen halverwege de noordrand van 
het plangebied worden als groep behouden en vormen 
de aanleiding voor een groene plek in de buurt. Dit 
kleine park is tevens bedoeld als speelplaats, gunstig 
gelegen tussen de grondgebonden woningen. Door dit 
gebied niet op te hogen, wat gunstig is voor de wortel-
stelsels van de te handhaven beplanting, ontstaat als 
het ware een lager gelegen deel waar water kan infiltre-
ren in de grond en aanleiding ontstaat voor spelen.

Water
De Madelagehof wordt aan de west- en zuidkant door 
waterpartijen afgezoomd. Vanwege de nieuwbouw 
moet ook het waterbergend vermogen in het plangebied 
Lisidunahof worden vergroot. Het doortrekken van 
de watergang langs de Groene Zoom zou ten koste 
gaan van de opgaande beplanting. Daarom worden de 
bestaande noordelijke sloten alsmede de zuidwestelijke 
sloot verbreed, zodat aan de waterbergende vraag 
wordt voldaan. Daarnaast is gekozen voor het vergroten 
van de watergang langs de Princenhof. 
Om piekbelastingen op te vangen wordt er een wadi 
toegevoegd bij de centrale speelplek.

Voor meer (technische) informatie over de 
waterparagraaf wordt verwezen naar het rapport 
‘Waterhuishouding Lisidunahof te Leusden’ van Aeres 
Milieu.

Ontsluiting en parkeren Lisidunahof
De locatie is met de auto alleen bereikbaar vanaf de 
Lisidunalaan, via de in de toekomst gezamenlijke en-
tree. De oprijlaan van de instelling loopt met een flauwe 
bocht in de richting van de Groene Zoom. De oprijlaan is 
gecombineerd met parkeerkoffers voor de nieuwe wo-
ningen en een nieuw parkeerterrein van het verzorgings-
tehuis. Een andere maaiveldinrichting draagt bij aan een 
optimalere parkeervoorziening, maar behoud van zoveel 
mogelijk opgaande beplanting is belangrijk. Het par-
keerterrein van Beweging 3.0 ligt op eigen terrein.
Het bestaande kruispunt met de Lisidunalaan en daar-
mee ook de entree van het plangebied zal worden 
aangepakt om de verkeersveiligheid en de overzichtelij-
keheid te vergroten. Zie hoofdstuk 9 voor het schetsont-
werp van de kruising.

Een verbinding van de noordelijke locatie met de Burge-
meester de Beaufortweg is als gevolg van de huidige ei-
gendomssituatie niet mogelijk. Wanneer in de toekomst 
eventueel de kantorenlocatie naast de Madalagehof 
wordt herontwikkeld, bestaat de mogelijkheid om een 
dergelijke ontsluiting alsnog te creëren.

Langzaam verkeer
Een verbinding vanuit het plangebied met de Groene 
Zoom is alleen mogelijk voor langzaam verkeer doordat 
kan worden aangesloten op de bestaande fiets- en wan-
delpaden. Aan de noordzijde van het verzorgingstehuis 
ligt een pad voor noodverkeer. Dit pad moet behouden 
blijven maar wordt wel verschoven richting het verzor-
gingstehuis en daardoor beter ingepast.
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Leusden

projectnummer: 3280

schaal: 1:1000

formaat: A3

datum: 19 juli 2019

Postbus 465, 3800 AL Amersfoort, 033 470 11 88, www.svp-svp.nl

onderdeel:

Ruimtegebruik

Ruimtegebruik Oppervlakte Percentage

Uitgeefbaar 8448 m² 35%

Groen 8563 m² 35%

Verharding 6452 m² 27%

Water 794 m² 3%

24256 m² 100%
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7. Wonen in een park
Woonbuurt als kleine gemeenschap
Vanwege de ontsluiting in de vorm van een oprijlaan en 
de opgaande beplanting op de locatie krijgt de woon-
buurt het karakter van een klein woonpark. Het wordt 
een bijzondere plek waar je niet zomaar langskomt maar 
waar je bewust naar toe gaat. Daarom is het belangrijk 
dat het nieuwe woongebied een eigen signatuur krijgt. 
Die is in ruimtelijk opzicht gevonden in de groene ruim-
ten tussen de woningen en het zicht op de parkachtige 
omgeving, zowel de Groene Zoom als park Princenhof. 

Gezamenlijke oprijlaan 
De huidige ontsluiting is vooral gericht op zowel de 
hoofdentree van de Lisidunahof als de dienstingang met 
technische voorzieningen. In de nieuwe situatie met 
woningbouw krijgt de ontsluiting een openbaar karak-
ter, waarbij de voorzieningen en de nieuwe woningen op 
een gelijkwaardige manier moeten worden aangetakt. 
Door de bochten deels recht te trekken ontstaat een 
gebogen boomstructuur, waar de bestaande toegangen 
van de Lisidunahof en de verschillende appartementen-
gebouwen en grondgebonden woningen op een gelijk-
waardige manier op aansluiten.

Inrichting openbare ruimte
Om zowel alle woningen voor de auto bereikbaar te ma-
ken als de oppervlakte verharding te beperken is geko-
zen voor een gecombineerde rij- en loopstrook van circa 
6 meter breed. Deze strook ligt op de overgang van 
voortuin en plantsoen en is bedoeld als ‘shared space’. 
Dankzij haar geringe breedte wordt de rijsnelheid op 
een vanzelfsprekende manier beperkt en ontstaat een 
veilig verblijfsgebied. In de parkeerkoffers is de rijstrook 
eveneens  6 meter breed en zijn de parkeer-vakken 2,50 
meter breed en 5 meter diep. 

Blokrichtingen
De bebouwing langs de randen volgt de asrichtingen 
van de Lisidunahof. De blokken langs de noordrand lig-
gen daardoor evenwijdig aan de plangrens en de water-
gang. Langs de westrand ontstaat juist een gestaffelde 
groepering waardoor de blokken wat losser in het groen 
komen te liggen. De bebouwing grenzend aan de noord-
kant van de Lisidunahof volgt de lichte slinger in de 
oprijlaan wat het land-schappelijk karakter versterkt. De 
openbare ruimte wisselt daardoor van profielmaat van 
ruim tot smal met wisselende zichten op de omgeving. 

Ruimtegebruik
Bij het ruimtegebruik wordt een onderscheid gemaakt 
tussen uitgeefbaar en openbaar gebied. Het uitgeefbaar 
gebied bestaat uit de woonhuiskavels, het openbaar 
gebied uit de rijstroken, parkeervakken en groenvoorzie-
ningen. Zie de ruimtegebruikskaart.

(parkeerplaats eigen terrein B3.0)

(parkeerplaats eigen terrein B3.0)
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Ruimtegebruik

Ruimtegebruik Oppervlakte Percentage

Uitgeefbaar 8448 m² 35%

Groen 8563 m² 35%

Verharding 6452 m² 27%

Water 794 m² 3%

24256 m² 100%
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Type Aantal

Appartement - sociale huur 33
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Twee-onder-één-kap 20

Vrijstaand 5
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8. Woningtypen
Gestapelde woningen
Er zijn vier kleine appartementengebouwen; drie langs 
de Groene Zoom en één tegenover park Princenhof. 
Deze blokken zijn verschillend van elkaar maar vormen 
wel een soort familie. Onder elk blok wordt geparkeerd 
in een halfverdiepte stallingsgarage met natuurlijke 
dwarsventilatie.
De stallingsgarages zijn met de auto bereikbaar via de 
parkeerkoffers die naast elk blok zijn geprojecteerd. De 
parkeervakken in de garage zijn bestemd voor bewo-
ners, die op het parkeerterrein voor bezoekers.
Dankzij de garages liggen de woningen op de eerste 
bouwlaag hoger dan het maaiveld, wat plezierig is voor 
de privacy van de bewoners. Elke woning krijgt een gro-
te buitenruimte in de vorm van een balkon. Privétuinen 
worden niet aangelegd, de appartementenblokken staan 
immers in een groene ruimte.

Blok A ligt in de zuidwesthoek en bestaat uit een 
bouwvolume rond een atrium. Het appartementenblok 
is vier lagen hoog, telt 33 appartementen (sociale 
huur) en 20 parkeerplaatsen in een halfverdiepte 
stallingsgarage. Aan de kant van de Lisidunalaan zal het 
gebouw als het ware aftrappen tot drie lagen hoog.

Blok B ligt noordelijk van blok A en bestaat uit 
een gesloten bouwvolume met portiekontsluiting. 
Afhankelijk van deze keuze bevindt het stijgpunt zich 
binnen of buiten het hoofdvolume.
Het appartementenblok is eveneens vier lagen hoog, telt 
20 appartementen (sociale huur) en 15 parkeerplaatsen  
in een halfverdiepte stallingsgarage. 

Blok C ligt noordelijk van blok B en bestaat uit 
een gesloten bouwvolume met portiekontsluiting. 
Afhankelijk van deze keuze bevindt het stijgpunt zich 
binnen of buiten het hoofdvolume.
Het appartementenblok is drie lagen hoog, telt 12 
appartementen (beleggers huur) en 12 parkeerplaatsen  
in een halfverdiepte stallingsgarage. 

Blok D ligt in de noordoosthoek en bestaat uit een ge-
sloten bouwvolume met portiekontsluiting. Afhankelijk 
van deze keuze bevindt het stijgpunt zich binnen of bui-
ten het hoofdvolume.
Het appartementenblok is eveneens drie lagen hoog, 
telt 12 appartementen (koop) en 15 parkeerplaatsen in 
een halfverdiepte stallingsgarage. 

Grondgebonden woningen
Alle laagbouw woningen zijn twee aaneen gebouwd, 
waardoor een betrekkelijk transparant bebouwingspa-
troon ontstaat. Om dit open karakter te behouden zijn 
geen garages voorzien maar open carports die enkele 
meters terug liggen ten opzichte van de voorgevel. De 
carports worden gecombineerd met een berging, die te-
vens de overgang naar de achtertuin afschermt. Dankzij 
deze oplossing zijn geen achterpaden nodig.

De woningen van Rij Noord hebben een achtertuin op 
het noorden die voldoende diep is om ook zon te ont-
vangen. De achtertuin grenst aan de bestaande water-
gang. Rij Noord bestaat uit in totaal zeven woningen, 
waarvan zes gekoppeld onder één kap en één woning 
vrijstaand geschakeld via de carport. De laatste woning 
heeft een extra grote kavel en kijkt uit op de naastgele-
gen groenplek. De carports zijn gekoppeld behalve bij 
de eindwoning aan de westkant.

De woningen van Rij Zuid hebben op één na een ach-
tertuin op het zuiden die optimaal op de zon is gericht. 
Deze woningen hebben een ondiepe noordtuin aan de 
straatkant, afgeschermd door een haag.
Rij Zuid bestaat uit in totaal achttien woningen, waarvan 
veertien gekoppeld onder één kap en vier woningen vrij-
staand geschakeld via de carports. De meest oostelijke 
woning heeft een extra groot kavel en kijkt uit op park 
Princenhof. De meest westelijk gelegen woning is een 
kwart slag gedraaid vanwege de oriëntatie op de bocht 
in de oprijlaan en als entree van het grondgebonden mi-
lieu. Er is bij deze woning geen zijtuin aan de zuidwest 
zijde zodat daar een openbaar karakter blijft. De achter-
erfafscheiding wordt de hoek omgezet zodat deze bij de 
zijgevel aansluit.
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Parkeeroverzicht Lisidunahof 
‐ SVP ‐ 17 april 2019

Parkeren vraag Parkeren gerealiseerd

Plandeel Segment # Norm Plandeel Segment # eigen terrein hypothetisch eigen terrein factor eigen terrein rekenwaarde # openbare ruimte Totaal Gerealiseerd‐vraag per blok

Gebouw A sociale huur 33            1,3         42,9                    Gebouw A sociale huur 20 1,0                                           20,0                                                          20 40,0           ‐2,9
Gebouw B sociale huur 20            1,3         26,0                    Gebouw B sociale huur 15 1,0                                           15,0                                                          21 36,0           10,0
Gebouw C beleggershuur 12            1,7         20,4                    Gebouw C beleggershuur 12 0,7                                           8,4                                                             11 19,4           ‐1,0
Gebouw D koop 12            1,7         20,4                    Gebouw D koop 15 0,7                                           10,5                                                          11 21,5           1,1
Overig (E&F) 2‐kapper 20            1,9         38,0                    Overig (E&F) 2‐kapper 40 0,7                                           28,0                                                          10 38,0           0,0

vrijstaand 5              2,0         10,0                    vrijstaand 10 0,7                                           7,0                                                             3 10,0           0,0
Beweging 3.0 65,0                    Beweging 3.0 65                                                                   1                                              65                                                              65,0           0,0

Totaal vraag 222,7                  Totaal 177                                                                 154                                                           76                                             229,9         7,2

n.b. sociaal percentage bebouwing B+C+D+E+F: 20%
 n.b. Beweging 3.0 vraag en gerealiseerd parkeren op eigen terrein (70 p.p.), behoefte 70 pp 

9. Parkeren en verkeer

Parkeeroverzicht Lisidunahof 
‐ SVP ‐ 17 april 2019

Parkeren vraag Parkeren gerealiseerd

Plandeel Segment # Norm Plandeel Segment # eigen terrein hypothetisch eigen terrein factor eigen terrein rekenwaarde # openbare ruimte Totaal Gerealiseerd‐vraag per blok

Gebouw A sociale huur 33            1,3         42,9                    Gebouw A sociale huur 20 1,0                                           20,0                                                          20 40,0           ‐2,9
Gebouw B sociale huur 20            1,3         26,0                    Gebouw B sociale huur 15 1,0                                           15,0                                                          21 36,0           10,0
Gebouw C beleggershuur 12            1,7         20,4                    Gebouw C beleggershuur 12 0,7                                           8,4                                                             11 19,4           ‐1,0
Gebouw D koop 12            1,7         20,4                    Gebouw D koop 15 0,7                                           10,5                                                          11 21,5           1,1
Overig (E&F) 2‐kapper 20            1,9         38,0                    Overig (E&F) 2‐kapper 40 0,7                                           28,0                                                          10 38,0           0,0

vrijstaand 5              2,0         10,0                    vrijstaand 10 0,7                                           7,0                                                             3 10,0           0,0
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 n.b. Beweging 3.0 vraag en gerealiseerd parkeren op eigen terrein (70 p.p.), behoefte 70 pp 

Parkeren 

In een aparte notitie (zie bijlage) wordt ingegaan op 
de details van uitvoerde parkeeronderzoeken en op de 
parkeercapaciteit in de toekomstige situatie voor de ont-
wikkeling van het plan Lisidunahof te Leusden. 

Geconcludeerd kan worden dat op het gehele terrein 
voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd worden om 
de totale parkeerbehoefte van de appartementen, de 
grondgebonden woningen en het verzorgingstehuis op 
te vangen. Er ontstaat een parkeeroverschot van 7,2 par-
keerplaatsen (229,9 minus 222,7).

Alle parkeerplaatsen onder de gebouwen voldoen aan 
NEN2443 van stallingsgarage. 

Verkeersveiligheid kruising Lisidunalaan

De kruising met de Lisidunalaan wordt aangepast voor 
het verhogen van de verkeersveiligheid (voor fietsers).
De nieuwe inrichting bestaat uit een gelijkwaardig 
kruising en accentuering vindt plaats door het 
aanbrengen van een plateau en het verbreden van het 
fietspad.

Een boom op de hoek bij het fietspad wordt gekapt, 
omdat de boom het zicht op de kruising belemmerd.
Zie pagina 21 voor een inrichtingstekening.

Principedoorsnede Blok C met halfverdiepte stallingsgarage en uitrit richting parkeerplaats
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10. Duurzaamheid
Zonne-energie
De opwekking van zonne-energie wordt als een belang-
rijke bijdrage aan duurzaamheid gezien. De oriëntatie 
van de bouwblokken in oost-west richting en de toepas-
sing van langskappen heeft als voordeel dat elke woning 
een schuin dakvlak heeft dat op het zuiden is gericht. 
Zonnepanelen op dergelijke dakvlakken leveren een zeer 
goed rendement op. Er worden wel eisen gesteld aan de 
wijze, waarop de zonnepanelen worden geïntegreerd in 
het architectonisch ontwerp.

Wateropvang
Het vasthouden van water is een goede methode tegen 
verdroging en nodeloze belasting van rioleringen en wa-
terzuiveringsinstallaties. Water is ook een aantrekkelijk 
ontwerpmiddel in de woonomgeving. Aan de noord- en 
oostkant wordt de locatie al door water begrensd. In de 
locatie zelf wordt het groen deels als wadi ingericht bij 
de centrale speelplek. Voldoende waterberging wordt 
de komende decennia bij de verwachte klimaatschom-
melingen met zwaardere regenbuien steeds belangrij-
ker.

Verharding
Bebouwing en bestrating beperken de infiltratie van wa-
ter in de bodem. Vermindering van de oppervlakte aan 
verhardingen door smalle profielen en ‘shared space’ 
gebruik leidt tot meer groen door grotere tuinen of meer 
openbaar parkgebied. Door uit te gaan van kleine ele-
menten verharding wordt ook de doorlaatbaarheid van 
de verharding vergroot. 
De verharding van de parkeervakken op het parkeerter-
rein van Beweging 3.0 wordt uitgevoerd in waterpasse-
rende verharding.

Groen en bomen
De inpassing van aanwezige opgaande beplanting langs 
de Groene Zoom en de ontsluiting geeft de locatie vanaf 
het begin een groene uitstraling. Nieuwe bomen in het 
openbaar groen op de locatie en tussen de parkeervak-
ken langs de oprijlaan en groene hagen als erf- en tuin-
scheidingen dragen bij aan een groene woonomgeving. 
Al deze beplanting heeft daarnaast een positieve invloed 
op het microklimaat en de waterhuishouding. Een lom-
merrijker woonomgeving maakt wijken aantrekkelijker 
en creëert extra waarde.

Voor 7 bomen is een bomeneffectenanalyse uitgevoerd.
Zie de bijlage voor deze rapportage. 
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11. Beeldkwaliteit
Signatuur van de bebouwing
Vanwege de parkachtige locatie is gekozen voor een 
architectuur die past bij de natuurlijke omgeving. De 
bouwvolumes voegen zich soepel naar de slingerende 
oprijlaan en de waardevolle, te handhaven bomen. Het 
onverharde maaiveld tussen de bebouwing wordt inge-
richt als een samenhangend, licht glooiend vlak.  
De gestapelde woningen krijgen goed vormgegeven 
buitenruimten die tevens bijdragen aan de geleding van 
de gevels. Grote glasvlakken versterken de relatie tus-
sen binnen en buiten. Vanwege de opgetilde begane 
grond bieden alle appartementen een mooi zicht op de 
omgeving, terwijl de privacy gegarandeerd is. 
De grondgebonden woningen bestaan uit vrijstaande en 
geschakelde woningen. Er worden geen garages voor-
zien maar carports om de losse bebouwingsstructuur 
te kunnen waarborgen. Naast de voorgevels spelen de 
goed zichtbare zijgevels een belangrijke rol als entree-
zijde, die wordt vormgegeven in samenhang met de 
carport.      

Materialen en kleuren
De gevels krijgen aardse kleuren. Ze worden opgetrok-
ken uit roodbruine of geelbruine tot okerkleurige bakste-
nen. Voor getimmerde delen van de gevelvlakken zoals 
entreepartijen en borstweringen zijn naast onbehandeld 
vergrijzend of geolied hout ) in natuurlijke kleuren ook 
houtachtige schroten of rabatdelen toegestaan.

De kozijnen worden vervaardigd van hout of kunststof in 
een witte of lichtgrijze tint maar ook onbehandeld ver-
grijzend of geolied in houtkleur kozijnen zijn mogelijk. 
Kozijnen passen als geheel bij mogelijke andere getim-
merde delen van de gevel.
Voor de dakpannen wordt uitgegaan van grijsgesmoor-
de keramische pannen, zodat de plaatsing van zonne-
panelen geen al te opvallende kleurcontrasten met zich 
meebrengt. 

De plaatsing van dakkapellen wordt mogelijk beperkt 
door de plaatsing van zonnepanelen op de zuidelijke 
dakvlakken. Dakkapellen kunnen in het gevelvlak staan 
en moeten dan worden opgemetseld. 

Plaatsing zonnepanelen
Zonnepanelen moeten worden geïntegreerd in het wo-
ningontwerp en niet op maar tussen de dakpannen wor-
den gemonteerd. De kleur van de zonnepanelen moet 
worden afgestemd op die van de dakpannen. Daarom is 
er een sterke voorkeur voor een grijsgesmoorde kerami-
sche pan en antracietkleurige zonnepanelen.

Er moet aandacht worden besteed aan de groepering 
van de zonnepanelen tot een helder vlak, liefst niet te 
ver onder de nok en niet doorlopend tot aan de zijge-
vels. Bij de toepassing van dakramen of dakkapellen is 
een zorgvuldig ontwerp van het dakvlak vereist. Wan-
neer het gehele dakvlak uit zonenpanelen bestaat, moet 
veel zorg worden besteed aan de detaillering van de 
aansluitingen op goot, zijgevels en nok. 

Geluidsluwe gevel
Aan de noord-west kant van de appartementen in blok 
A, B en C zal aan de balkonzijde een geluidsluwe gevel 
toegepast moeten worden, vanwege de nabijheid van de 
Groene Zoom. 
De balkons worden bij voorkeur afgeschermd met glas, 
waarbij de kozijnen binnen de kleurstelling van het ge-
bouw passen. Bewegende onderdelen maken het mo-
gelijk om het uitzicht en het geluidsniveau aan te pas-
sen aan de situatie en de voorkeur van bewoners. Deze 
bewegende delen kunnen achter elkaar langs schuiven, 
zodat bijna de gehele gevel open kan.
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12. Beeld openbare ruimte
Materialisatie van de buitenruimte
Adviesbureau Haver Droeze is betrokken bij het project 
als landschapsarchitect en zal in die rol de openbare 
ruimte uitwerken.
Voor de verharding van de rijstroken wordt 
uitgegaan van een klinkerbestrating die aansluit op 
de omgeving. Hierbij wordt uitgegaan van een mix 
variërend van donkerbruin tot zwart in keperverband. 
De parkeervakken van Beweging 3.0 worden 
gematerialiseerd met waterdoorlatende bestrating.

Er wordt gestreefd naar een parkachtige sfeer in het 
gebied. Paaltjes langs de weg of parkeerhoven zijn 
zowel een natuurlijk oplossing tot rijbegeleiding als een 
manier om wildparkeren langs de rijbaan tegen te gaan. 

De overgang naar Park Princenhof verloopt geleidelijk, 
zodat het plangebied echt de parkachtige sfeer krijgt die 
Princenhof al heeft. Het park wordt zoveel mogelijk het 
plangebied in getrokken door middel van waterpartijen 
en een bruggetje.
 
Speelplekken
De te kappen bomen kunnen mogelijk voor een groot 
deel hergebruikt worden binnen de Lisidunahof, 
bijvoorbeeld voor simpele speelaanleidingen. De 
centrale speelplek ligt in zijn geheel iets lager dan 
de rest van het gebied, waardoor het een water 
infiltrerende functie heeft.
Natuurlijke speelaanleidingen bestaan bijvoorbeeld uit 
stapstenen, evenwichtsbalken en zitelementen. Lage 
beplanting zorgt voor verstopplekken en ontdekroutes, 
zodat een avontuurlijk speelterrein onstaat.

Overgang openbaar-privé
Alle twee-onder-één kappers en vrijstaande woningen 
hebben aan de voorkant van de woning, direct 
aangrenzend aan de verhardingen van de rijstroken, 
eenzelfde soort groene haag van maximaal één meter 
hoog. De achtererfafscheidingen bij de zuidelijke rij 
twee-onder-één kappers en vrijstaande woningen 
bestaan uit een maximale twee meter hoge doorlopende 
pergola met groenblijvende begroeiing. Onderhoud van 
de erfafscheidingen zal door bewoners plaatsvinden.

De appartementencomplexen krijgen alle een 
halfverdiepte stallingsgarage, waardoor er tot 1 meter 
hoogteverschil is tussen de rand van de eerste etage 
en het maaiveld. Deze opening wordt opgevangen 
door een natuurlijk talud tot kort onder eerste etage 
op te werpen. Dit talud voorkomt directe inkijk 
in de parkeerbak en geeft het gebied tussen de 
appartementen een parkachtig glooiende sfeer.

De eigendomsgrens en daarmee het onderhoud ligt in 
de lijn van de balkons (ongeveer 1,5 uit de gevel). 
Daarmee is geborgt dat de ruimte onder de balkons 
blijft bij de gebouweigenaar.

In het volgende hoofdstuk is het schetsonwerp van de 
openbare ruimte opgenomen.

Principedoorsnede Blok B met halfverdiepte parkeerbak in combinatie met natuurlijk talud 

inrit stallingsgarage
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13. Schetsontwerp inrichtingsplan (Haver Droeze)
Naast het verzorgingshuis De Lisidunahof wordt 
een woningbouwplan ontwikkeld van een viertal 
appartementenblokken, vrijstaande woningen en een 
aantal twee-onder-een-kapwoningen.

Het streven hierbij is dat zowel het woningplan als het 
verzorgingshuis samen één geheel vormen en deel 
uitmaken van het park Lisidunahof.

In de buitenruimte wordt de sfeer versterkt door de 
overgang vorm te geven van bosachtige  houtwal langs 
de Groene Zoom naar de waterrijke parkstrook aan de 
oostzijde. Zo voegen de drie appartementenblokken 
zich in de houtwalrand met lichtglooiend reliëf en  
bloeiende heestervakken met natuurlijke bosondergroei 
van sierbessen, appelbes, varens, stinzenflora en enkele 
groepen spiraea’s. Tussen en naast de parkeerkoffers 
worden bomen bijgeplant met vrij open kronen, zoals 
acacia’s, berken en lijsterbessen. De ontsluitingslaan 
slingert zich tussen dit glooiend landschap en de 
omhaagde tuin waarin het verzorgingshuis staat. Dit 
parklandschap kenmerkt zich door glooiend gazons met 
solitaire bomen, waaronder een aantal te handhaven 
exemplaren en hier en daar een bloeiende rhododendron 
als eye-cather.

De tuin van het verzorgingshuis wordt omgeven door 
een haag met inpandig hekwerk van ruim 1 meter 
hoog en voldoende breedte. Binnen de haag wordt 
een rondwandelpad aangelegd, waar de bewoners 
van het huis vrij kunnen wandelen. De toegangen 
worden voorzien van een poort met code. In deze 
rondwandeling kunnen verschillende sferen nog nader 
worden aangezet met specifieke beplantingen die geur, 
kleur en andere kenmerken hebben, aansluitend op de 
ligging en zon of schaduwsituatie.

Ruimtelijk hoogtepunt is verder het veld met de rand van 
kapitale eiken. Hier kan een natuurlijke speelplek komen, 
eventueel later samen met de nieuwe bewoners op te pakken.

De laan door het park en de parkeerkoffers worden bestraat 
met gebakken klinkers met een vlakke opsluiting. We gaan 
uit van een weg die voor alle gebruikers geschikt zal zijn. Het 
slingerende verloop haalt de snelheid van voertuigen eruit, de 
breedte van 6 meter kan worden opgedeeld in goot, rijloper 
en rabatstrook. Het reliëf  pakt een deel van de parkeerlaag in; 
de toegangspaden tot de appartementengebouwen worden 
ingesneden in het reliëf, door toepassing van een stenen 
omranding, waar even informeel op gezeten kan worden.

De overgang naar het oostelijk gelegen waterrijke groenstrook 
wordt bereikt door het einde van de weg dat overgaat in en dam 
en brug, het laatste appartementenblok en de kopwoning met 
vlonder in de nieuw te graven waterpartij.

De extra waterpartijen worden gegraven om te voldoen aan 
de bergingsopgave. Vanuit het midden van het plan wordt het 
hemelwater verzameld in een brede molgoot langs de laan 
en stroomt zowel in zuidelijke richting naar de sloot langs de 
Lisidunalaan, in noordelijk richting over de parkeerkoffer van 
gebouw C en in oostelijke richting naar de nieuwe watergang bij 
gebouw D.

De watergangen zijn vanaf één of twee zijdes van de oever te 
onderhouden door middel van een schouwpad van 5 meter. Zie 
hiervoor de profielen.

De parkeerplaats van het verzorgingshuis wordt geconcentreerd 
aangelegd op het voorterrein. Daarbij blijft de grote 
eik behouden en worden nieuwe bomen bijgeplant. De 
parkeerplaats wordt afgeschermd van de Lisidunalaan door een 
halfhoog geluidscherm, dat aan weerszijden wordt afgeplant 
met een haag (zie profiel 3, pagina 20).

Locatie profielen (p. 28)
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parkeerplaats verzorginshuis

parkweg gebakken klinkers

beeld met relief met lage vakbeplanting bloeiende struiken in parkzone als eye-catchers

natuurlijke bosondergroei met stinzenflora

entree paden appartementen worden begeleid door lage keringen

brandweerpad verzorgingshuis

parklandschap met transparante bomen
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  Beeld entree bevoorading Beweging 3.0

Het bestaande beeld van de logistieke ‘hoek’ van 
Beweging 3.0 is op dit moment erg rommelig. 
Omdat deze plek in het midden van het toekomstige 
woongebied komt te liggen, vergt de detailering 
enige aandacht.

In het gewenste beeld is er sprake van een dubbele 
poort. De buitenste laag dient t.b.v. het afscherming 
van het rondje rondom het zorgcomplex voor 
bewoners/wandelaars. Een hoger scherm met 
poort dient ten behoeve van het wegwerken van de 
bevoorrading. 
Dit scherm is naar achteren geplaatst omdat er 
tegenover de nieuwe parkeerplaatsen nog ramen 
van bestaande woningen zijn.
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