
Locatie nabij Lisidunahof



Betrokken partijen

1. Woningstichting Leusden (WSL): 
• Initiatiefnemer, ontwikkelaar en afnemer sociale woningbouw

2. Van Wijnen: 
• Initiatiefnemer, ontwikkeling gebied & wonen en bouwen van 

woningen

3. Gemeente Leusden: 
• Stellen van kaders en randvoorwaarden

4. Overige belanghebbenden:
• Omwonenden
• Beweging 3.0 (Lisidunahof voor (jong) dementerenden)
• Waterschap etc.



De opgave



De opgave

 Woningbouw naast de Lisidunahof

 Combinatie zorg en wonen op één locatie

 Groot aandeel sociale woningbouw en 

middeldure woningen

 Ontsluiting 

 Behouden groene structuur

 Bebouwing passend in de omgeving

 Water en geluid

 Duurzaamheid



Analyse

• 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 fraaie 

parkruimte

• Toegang tot de Lisidunahof via 

ongedwongen laantje



Randvoorwaarden – Gemeente Leusden

 Behouden groen karakter/ 
parkachtige uitstraling

 Wonen in het groen aan Groene 
Zoom zijde

 Stedenbouwkundige 
aandachtspunten aan begin en 
einde plangebied

 Zichtlijnen Groene Zoom en Park 
Princenhof

 Ruimte voor eventueel toekomstige 
verbindingen
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Stedenbouwkundig 
ontwerp



Schetsverkaveling

 Ontsluiting via de Lisidunalaan, 
calamiteitenuitgang fietspad Groene 
Zoom

 Lisidunahof (Beweging 3.0) krijgt besloten 
karakter

 Behoud van groene randen

 Appartementen langs Groene Zoom in het 
groen

 Parkeren uit het zicht d.m.v. half verdiept 
parkeren en achter groen

 Behoud waardevolle/beeldbepalende 
bomen + toevoegen speelplaats

 Grondgebonden woningen met 
appartementengebouw richting 
Princenhof



Woningbouwprogramma totaal 101 woningen

 A: 32 appartementen sociale huur

 B: 20 appartementen sociale huur

 C: 12 appartementen middeldure
huur 

 D: 12 appartementen koop

 E: 20 kleine 2-kappers

 F: 5 kleine vrijstaande woningen

 Totaal meer dan 50% sociale huur
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Langs Groene Zoom
 Behoud van groen langs de Groene 

Zoom

 Sprekend gebouw 4 woonlagen 
(daaronder bebouwd parkeren) bij 
entree

 Appartementenblokken 3 / 4 
woonlagen (daaronder bebouwd 
parkeren) naast Groene Zoom

 Parkeren tussen en onder gebouwen

 Aandacht voor entree, parkeren en 
distributietoegang Lisidunahof

 Afscheiding beweging 3.0



Hoek Princenhof

 Appartementenblok 3 woonlagen 
(daaronder bebouwd parkeren) 

 Ruime speelplek naast te behouden 
bomen

 Wandelpad naar park Princenhof

 Behoud groene parkrand

 Groene afscheiding tussen wonen en 
Lisidunahof

 Parkeren onder gebouw en in 
parkeerhof



Wonen in parkachtige omgeving
 Bomen naast en tussen bebouwing

 Appartementen met goede buitenruimte

 Parkeren afgeschermd met glooiingen/hagen

 Natuurlijke kleuren en materialen

 Beperking oppervlakte aan verharding



Ruimtelijke onderbouwing



 Watercompensatie

 Groen / bomen

 Essentaksterfte

 Uitzetten van gebouwen

 Vleermuizen (mitigerende maatregelen)

 Geluid

 Trafo

 Afval

 Infrastructuur

 Openbaar gebied

 Integraal landschapsplan Lisidunahof

 Duurzaamheid

 zonnepanelen



Parkeren

 Berekende parkeerbehoefte +/- 230 
parkeerplaatsen

 In overeenstemming met 
gemeentelijke parkeernorm

 Parkeertelling Lisidunahof 2017 en 
2019 (volgt, na afronding 
werkzaamheden)



Verkeer
 Q3 2018 zijn verkeerstellingen 

verricht.

 Op een gemiddelde werkdag circa 
1.300 verkeersbewegingen tussen 
Rossenberglaan en Lisidunahof.

 Prognose nieuwbouw 560 extra 
bewegingen. Eindsituatie ongeveer 
1.900 autoverkeersbewegingen.

 Een extra ontsluiting niet nodig.

 Kruising wordt gelijkwaardig, rechts 
heeft voorrang. Uitgevoerd als een 
plateau.

 Fietspad heeft dezelfde breedte als 
Lisidunalaan en versmalt daarna. 

 Een boom moet worden gekapt i.v.m. 
zicht op kruising



Overleg omwonenden en Beweging 3.0

 Aandachtspunten omwonenden (2 bijeenkomsten: eind augustus en half december)

 Toename verkeer op Lisidunalaan – veiligheid en overlast

 Parkeren – vrees parkeeroverlast

 Hoogte appartementengebouw A 

 Behoud bomen en groen

 Overlast Lisidunahof

 Aandachtspunten Beweging 3.0
 Afscheiding terrein Lisidunahof

 Looppad rondom Lisidunahof op eigen terrein

 Overlast en afstemming bij bouwwerkzaamheden



Planning en proces

 Afronden plannen en onderzoek Januari/ februari 2019

 Presentatie plannen Februari 2019

 Start bestemmingplanprocedure Tweede kwartaal 2019

 Start Verkoop September 2019

 Vaststellen bestemmingsplan gemeenteraad Vierde kwartaal 2019

 Start bouwrijp maken December 2019

 Start bouw Begin 2020

 Oplevering Medio 2021




