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Aan:  Team Leusderweg  info@leusderweg-amersfoort.nl 

 Mw. Miranda Schoonderbeek  info@schoonderbeek-bv.nl 

 Dhr Ard de Jong  a.dejong@latei.nl 

 Dhr Kees van Loon  info@profundvastgoed.nl 

 Dhr Jan Poolen zeep@zeep.eu 

 

Kopie:  AH Real Estate  bart.oushoorn@ah.nl 

 Gem Afrt, Roy van Pamelen  info@spatiumsupport.nl 

 Gem Afrt, CRK  micha@michadehaas.nl 

 

datum:  19 april 2022 

betreft :  Herontwikkeling hoek Leusderweg/AH  

 

 

 

 

Geachte ontwikkelaars en andere betrokkenen, 

  

In november vorig jaar heeft u in de Nieuwe Kerk aan de Leusderweg een publiekspresentatie 
gehouden over de herontwikkeling van de Hoek Leusderweg /van Campenstraat. 
De algemene reactie was toen dat het goed is dat de herontwikkeling van de betreffende hoek, 
samen met de vernieuwing van AH, ter hand wordt genomen. Ook is er toen waardering 
uitgesproken voor het vroege stadium waarin de omwonenden door u werden geïnformeerd.   
Waarschijnlijk bent u inmiddels weer een stuk verder met het denken over deze ontwikkeling en de 
uitwerking van uw ideeën.  

 
Op 3 november waren wij bij de presentatie aanwezig als vertegenwoordiger van het Forum 

Ruimtelijk Erfgoed Flehite. Het Forum is een onderdeel van Vereniging Flehite en houdt zich bezig 
met de cultuurhistorie van gebouwen en omgevingen. Het Forum geeft gevraagd en ongevraagd 
adviezen betreffende voorgenomen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, steeds in relatie met de 
cultuurhistorie van de stad.  

De ontwikkeling van de hoek Leusderweg hebben wij aan de hand van uw schetsen van 
november in ons Forum besproken, met name tegen de achtergrond van de cultuurhistorische 
kenmerken van het Leusderkwartier. Daaruit kwamen enkele overwegingen naar voren, die we graag 
onder uw aandacht willen brengen. 
 
De bevindingen betreffen verschillende aspecten en zijn als volgt.  
 
  

secretaris: R.W. Blaauw 
Muurhuizen 21   

3811EC Amersfoort 

tel.: 06 3524430 

r.w.blaauw@hetnet.nl    
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Algemene vorm en uitstraling 
 

1. De schetsen van bureau ZEEP geven een eerste beeld van de geplande volumes en sfeer voor 
de herontwikkeling. Naar aanleiding daarvan willen wij in de eerste plaats aanbevelen om de 
ruimtelijke kenmerken van het Leusderkwartier nog eens zorgvuldig te bestuderen en een 
invulling voor het gebied te maken, dat duidelijk bij het Leusderkwartier hoort. De sfeer van 
de nieuwe invulling moet niet een stukje Almere worden of willekeurige andere stad, maar 
een duidelijk herkenbaar stukje Leusderkwartier. 

2. Het vooroorlogse Leusderkwartier wordt vooral gekenmerkt door straten met sterk 
samenhangende bebouwing met subtiele verschillen per pand. Dat geldt voor de 
woningbouw en gelukkig ook nog voor een behoorlijk deel van de winkelbebouwing aan de 
Leusderweg. Het gaat grotendeels om panden met forse zadeldaken met dakhellingen van ca 
45° en grote overstekken en/of daklijsten en een ambachtelijke detaillering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referentie beelden Leusderkwartier:  samenhang, zadeldaken en overstekken 
 

3. De referentiebeelden en schetsen die u toont in uw presentatie, met een wat geforceerde 
variatie in gevels en een modernistische detaillering, horen daar o.i. duidelijk niet bij. Wij 
vinden dat jammer. Het lijkt ons van groot belang om hier een stedenbouwkundig ontwerp 
te maken, waarin de bebouwing duidelijk van deze tijd is, maar waarin tevens de sfeer het 
Leusderkwartier is terug te vinden. Een stedenbouwkundige uitdaging. 

4. N.B. Er zijn helaas ook plekken waar het aan de Leusderweg in het verleden niet goed is 
gegaan, zoals bijvoorbeeld op de hoek aan de overzijde ,bij het chinees restaurant. Met 
name is daar het ontbreken een verticale beëindiging van het gebouw, door middel van een 
kap, lijst of eindverdieping, heel storend. 

5. Verder betreuren wij dat de karakteristieke historische woningen aan de Van Campenstraat  
in uw plan gesloopt zullen worden om te wijken voor de nieuwbouw. Wij kunnen ons 
voorstellen dat deze bijzondere huizen vanuit een historisch perspectief deel kunnen 
uitmaken van de nieuwe ontwikkeling. Ook kan het handhaven van deze woningen, samen 
met nieuwbouw in die rooilijn, een ongewenste schaalvergroting van het kruispunt 
voorkomen.  
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6. De hoogbouwvisie van 2019 geeft aan dat in dit ‘overig stedelijk gebied’ hoogbouw wordt 
ontmoedigd. De term hoogbouw wordt in de visie gebruikt voor bebouwing vanaf 5lagen. 
Dat betekent dat de hoogte hier beperkt dient te blijven tot 4 lagen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 armoedige overzijde    karakteristieke woningen Van Campenstraat 
 
Straatniveau en beleving openbare ruimte 
 

7. Als AH op de hoek wordt gesitueerd, bestaat het gevaar dat, gezien vanaf het kruispunt, de 
buitengevel ofwel gesloten is, ofwel dat daarin de etalages worden dichtgeplakt met 
reclame. (Het kan dan met de kwaliteit van die hoek flink mis gaan). Komend vanuit de stad 
is deze hoek voorbij de kazerne met het brede groene profiel met bomen, het eerste 
visitekaartje van het ‘Winkelcentrum Leusderkwartier’.  

8. De locatie vraagt om een zorgvuldig ontwerp van zowel de openbare ruimte als van het 
hoekgebouw. Zou het niet mogelijk zijn om de supermarkt geheel in te bouwen in kleine 
winkels, ateliers of woningen aan de straat en de ingang van AH bescheiden te houden in de 
Van Bemmelstraat?  

9. Ook lijkt het ons te overwegen om hier aan de Leusderweg de rooilijn terug te leggen en een 
breed trottoir met bomen aan de straat te leggen, als voortzetting van de bomenrij langs de 
kazerne. en als ruimtelijke verbinding met de bomen op het (nogal armoedige) plein voor de 
Jumbo. De boombeplanting bepaalt dan de straatbreedte, net zoals dat voorheen aan de 
Leusderweg het geval was en nu nog te zien is ter hoogte van Drieënhuizen. 

10. De inrichting van stedelijke gebieden wordt door de overheid steeds meer overgelaten aan 
de particuliere ontwikkelaars. Dat betekent dat de verantwoordelijkheid voor een goede 
stedenbouwkundige invulling steeds meer bij particuliere eigenaren terechtkomt. Dat vraagt 
bij een grote ingreep als deze, ook om een visie op de inrichting van het aangrenzende 
omliggende gebied. In dat kader zou een verbetering van het plein en uitstraling bij Jumbo in 
de plannen meegenomen moeten worden. Eigenaren en ontwikkelaars kunnen zich niet 
meer veroorloven alleen naar een oplossing voor het eigen perceel te kijken.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Bomen zijn onderdeel van het profiel en bepalen de breedte 
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Ontsluiting 
 

11. De verkeersintensiteit van de Leusderweg ligt dicht bij het maximale capaciteit. De recente 
laatste profielwijziging heeft enige verbetering gebracht in de verkeersafwikkeling, maar de 
weg blijft grote zorgen geven. Als AH wordt verplaatst en, zoals wij vernemen, wordt 
verdubbeld in oppervlakte, dan is dat met de bedoeling meer klanten aan te trekken uit een 
wijder gebied dan alleen het Leusderkwartier. Die klanten van iets verder weg zijn dan 
overwegend autobezoekers. De Leusderweg kan dat verkeer naar alle waarschijnlijkheid niet 
verwerken, en dus is een negatieve uitstraling op de omliggende straten te verwachten. Wij 
vragen ons af welke oplossing daarvoor wordt bedacht. 

 
 
Resume 
 
Het zal duidelijk zijn dat wij als Forum de herontwikkeling van de betreffende hoek Leusderweg /van 
Campenstraat toejuichen, maar dat wij zeker ook een invulling verwachten die het karakter en 
cultuurhistorie van het Leusderkwartier voldoende respecteert en aanvult. Wij hopen dat onze 
reactie bijdraagt aan een fraaie toekomst voor de Leusderweg. 
 
Met grote belangstelling zien we de verdere uitwerking tegemoet.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Forum Ruimtelijk Erfgoed Flehite 
 

 
Rob Blaauw 
Secretaris 
 
 
Het Forum bestaat uit: 
 
Tom de Wit, stedenbouwkundige (voorzitter) 
Rob Blaauw, volkshuisvester (secretaris) 
Nico Vink, stedenbouwkundige 
Jan Bos, architect 
Rudi Gnirrep, bouwkundige 
Jan Bronius, binnenstadsbewoner 
Trudy de Mooij, bestuur OVF 
 
 


