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Samenvatting 

Vitale en goed bereikbare bedrijventerreinen zijn van groot 
belang voor de economie en werkgelegenheid in de gemeente 
Stichtse Vecht. Deze visie gaat over de 9 bedrijventerreinen in 
Stichtse Vecht1. In de visie komt aan bod welke opgaven er 
liggen, waar we naar streven en wat dat betekent voor de 
individuele terreinen. 
 
Flinke opgaven op de terreinen in Stichtse Vecht, maar ook economische 
kansen 
We zien een aantal opgaven op de Stichtse Vechtse bedrijventerreinen:  

• Met name op de grotere terreinen liggen economische kansen. De 
Breukelse terreinen Merwedeweg, De Corridor en Keulschevaart zijn 
bijzonder goed gelegen aan de verkeersassen A2 en de spoorlijn 
Utrecht-Amsterdam; de ligging van bedrijventerrein Maarssenbroek 
biedt kansen om te profiteren van de bevolkingsconcentratie, sterke 
economie en krappe markt voor bedrijfsruimten in Utrecht. In dit 
‘economisch kerngebied’ worden echter kansen gemist.  

• De kleinere terreinen De Werf, Portengensebrug, Poeldijk, Garsten-
Noord en Angstelkade lopen in  aard en kwaliteit uiteen, maar over 
het algemeen zijn hier ook (flinke) stappen nodig om de terreinen 
toekomstbestendig te maken. Niet op elk terrein is er voldoende 
perspectief dit ook daadwerkelijk te bereiken.  

 
1 De visie gaat over alle bedrijventerreinen in de gemeente, aansluitend op de 
landelijke database IBIS, waarvan ook in regionale en provinciale studies en 
beleidsstukken van gebruik wordt gemaakt. Het gaat daarmee om de terreinen: 
Angstelkade, Corridor, Portengensebrug, Merwedeweg, Keulschevaart, Poeldijk, 
De Werf, Garsten-Noord en Maarssenbroek 

• Het merendeel van de bedrijventerreinen in Stichtse Vecht zijn op dit 
moment nauwelijks toekomstbestendig. Het is een opgave om vanuit 
de huidige situatie de terreinen toekomstbestendig te maken. De 
twee basiskwaliteiten ontbreken veelal. 

• Er ontbreken twee voorwaarden om de stap naar toekomst-
bestendige terreinen te maken:   

– De basiskwaliteiten om goed te kunnen ondernemen: een schoon, 
heel en veilig terrein; 

– De ondernemers op de bedrijventerreinen zijn veelal slecht 
georganiseerd. De acties die nodig zijn om een terrein 
toekomstbestendig te maken, vragen om een goed samenspel 
tussen ondernemers, eigenaren en overheden. Een goede 
organisatiegraad is dus noodzakelijk.  

• Naast opgaven op de bestaande terreinen, is er een opgave om de 
toekomstige vraag te faciliteren: de verwachting is dat er tot 2030 
behoefte is aan ca 2,8 tot 8 hectare netto bedrijventerreinen in 
Stichtse Vecht. 

• De coronacrisis slaat, net als elders in Nederland, hard toe in Stichtse 
Vecht. Op de bedrijventerreinen zullen naar verwachting met name 
groothandel en industrie flinke klappen krijgen. Dat kan zorgen voor 
minder financiële draagkracht van alle betrokken partijen, maar de 
coronacrisis zorgt op korte en lange termijn ook voor andere effecten, 
zoals de afname van vervoersstromen, een verschuiving van OV naar 
autoverkeer en, door het vele thuiswerken, op termijn een 
afnemende of andere vraag naar kantoorruimte. Vanwege de ligging 
tussen de twee stedelijke regio’s Amsterdam en Utrecht, die relatief 
minder hard geraakt worden, kan de impact in Stichtse Vecht op de 
totale economie gezien meevallen. Echter, de op de 
bedrijventerreinen sectorstructuur (relatief veel groothandel en 
industrie) zorgt mogelijk juist voor een sterker effect van de crisis op 
de lokale economie. 
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In de onderliggende rapportage leest u meer over de analyse en de 
conclusies die daaruit voortkomen.  
 
Visie 
Onze toekomstvisie voor de bedrijventerreinen bestaat uit drie delen:  
 
1 Economische impuls & kwaliteitsverbetering: Merwedeweg, 

Keulschevaart, De Corridor en Maarssenbroek  
De terreinen Merwedeweg, Keulschevaart en De Corridor (samen ook wel 
aangeduid als ‘Knoop Breukelen’). liggen op een plek met unieke 
kwaliteiten, die met name zitten in de goede bereikbaarheid van het 
gebied. Ook voor Maarssenbroek geldt dat de ligging de belangrijkste 
kernwaarde is van het gebied: direct grenzend aan de stad Utrecht. De 
‘Knoop Breukelen’ en Maarssenbroek worden gezien  als de twee 
economische kerngebieden van de gemeente met veel potentie. We 
zetten in op een kwaliteitsverbetering van én een economische impuls 
voor deze terreinen. Zowel de gebieden als de gehele lokale economie 
hebben hier uiteindelijk baat bij. 
 
Onder de kwaliteitsverbetering wordt allereerst verstaan  het op orde 
brengen van de basis. Tegelijkertijd moet er worden nagedacht over de 
verblijfskwaliteit van de omgeving om de fysiek-ruimtelijke kwaliteit een 
extra impuls te geven zodat een prettige verblijfsomgeving ontstaat voor 
ondernemers en werknemers. 
 
Om tot een economische impuls te komen is het van belang de 
werkfunctie op de terreinen te intensiveren, bijvoorbeeld door 
braakliggende kavels te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat leegstaande 
panden worden herontwikkeld. Daarnaast kan slimme menging (met 
bijvoorbeeld leisure, wellicht ook wonen) leiden tot attractievere 
bedrijventerreinen met meer reuring en een aantrekkelijker 
verblijfsomgeving. Daarbij moet wel aandacht zijn voor het (ont)mengen 
van verkeersstromen.  

 
2 Functioneel behoud: De Werf, Portengensebrug en Angstelkade 
Deze drie terreinen hebben gemeen dat ze voorzien in een lokale 
behoefte, ze geen overlast opleveren voor omwonenden en zich niet 
direct lenen voor functiewijziging richting wonen. Voor deze terreinen is 
het toekomstperspectief functioneel behoud. Dit betekent dat we 
inzetten op het goed functioneren van deze terreinen in de toekomst, 
zonder extra uitbreidingen of economische impulsen; maar wél door de 
aanwezige kansen te pakken en de basis op orde te brengen. De opgaven 
per terrein verschillen sterk, hier gaan we per terrein nader op in.  
 
3 Beheer: Garsten Noord en Poeldijk 
Voor twee terreinen richten we ons op beheer. Daarbij is het 
uitgangspunt dat de absolute basisvoorzieningen op orde zijn en 
verplichtingen worden nagekomen. Echter, als kansen of initiatieven voor 
herontwikkeling zich voordoen, werken we daar in principe aan mee. 
Voor Garsten-Noord pakken we kansen als die zich op de korte termijn 
voordoen; voor Poeldijk kijken we naar de langere termijn (2025-2030). 
een transformatie richting meer dienstverlenende of maatschappelijke 
functies (zoals gezondheidszorg, kinderopvang, e.d.) is vanuit het oogpunt 
van dit terrein ook mogelijk.  
 
Strategie: samen aan de slag  
De visie heeft alleen effect als deze ook tot uitvoering wordt gebracht. 
Alleen dan worden de kansen in onze gemeente maximaal benut. 
Ondernemers en vastgoedeigenaren, gemeente  en andere overheden 
zijn allen gebaat bij een zo goed mogelijk vestigingsklimaat. Een goed 
vestigingsklimaat zorgt voor werkgelegenheid, vergroot het draagvlak 
voor voorzieningen en vraagt om een goede bereikbaarheid en geschikte 
woningen. Het gaat dus hand in hand met andere opgaven waar 
overheden voor staan.  Alle partijen zijn samen aan zet om de visie tot 
uitvoering te brengen. Een gezamenlijk proces is ook nodig omdat de te 
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zetten stappen om de terreinen toekomstbestendig te maken groot zijn 
én lang niet allemaal de verantwoordelijkheid zijn van de gemeente.  
 
De strategie bestaat uit vijf onderdelen, die gelijktijdig moeten worden 
opgepakt: 
1 De basis op orde brengen en houden: dit is een belangrijke 

voorwaarde om te kunnen ondernemen, maar biedt ook de juiste 
grondslag voor verdere investeringen in bijvoorbeeld verduurzaming.  

2 Organisatiegraad verhogen: effectieve samenwerkingen: Gemeente 
en ondernemers profiteren van goede samenwerking doordat de 
lijnen kort zijn, er gezamenlijke inkoop en investeringen gedaan 
kunnen worden (kostenvoordelen), een veiliger en prettiger 
werkomgeving, gezamenlijke projecten rond de werving van 
(technisch) personeel of stagairs, promotie en evenementen én 
simpelweg door het hebben van een goede buur. Ervaringen elders 
in het land laten zien dat een ondernemersfonds of soortgelijke 
regeling cruciaal (maar geen garantie) is om dit van de grond te 
krijgen.  

3 Visie actief uitdragen: Bekendheid geven aan de visie, het uitdragen 
ervan en er ook naar handelen, zijn daarom belangrijke 
vervolgstappen.  

4 Ruimte voor bedrijven: In Stichtse Vecht moet er voldoende ruimte 
zijn voor bedrijven. Daarbij moet altijd een weging worden gemaakt 
met andere functies (groen, wonen, cultuurhistorie, infrastructuur, 
etc.). Het netto areaal bedrijventerrein in Stichtse Vecht moet 
tenminste op het huidige niveau blijven. Daarmee willen we de 
gevestigde bedrijven ruimte bieden om uit te breiden op hun huidige 
locatie, of, als dat niet kan, alternatieve vestigingsmogelijkheden te 
bieden op bestaande terreinen in Stichtse Vecht. We bezien daarbij 
ook de mogelijkheden tot een verdere intensivering van het gebruik 
(o.a. hoger bouwen waar dat kan). Als dat niet voldoende is, 
overwegen we een uitbreiding in aansluiting op de huidige terreinen 
in de Knoop Breukelen. 

5 Kansen benutten: Voor de uitvoering van de visie moeten we de 
kansen die zich voordoen, met beide handen aangrijpen.  

 
Meer over de achtergronden van de visie en de strategie leest u in het 
volledige rapport. 
 
Voorwaarden voor de uitvoering 
Voor de uitvoering van de strategie zijn twee belangrijke voorwaarden 
van belang:  
1. Samenwerking tussen ondernemers, eigenaren en overheid om te 

komen tot investeringsbudget en procesgeld. 
2. Een ondernemersfonds of soortgelijke regeling. Deze regeling komt 

niet vanzelf van de grond: er is capaciteit en procesgeld nodig om dit 
op te zetten.  
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Ontwikkelperspectief 2030 / 2035 per terrein 

Maarssen-
broek 

Modern (up-to-date) bedrijventerrein met gemengd karakter; 
met focus op (stads)logistiek, productie en de reeds aanwezige 
(grootschalige) detailhandelsvestigingen. Met name gericht op 
regio Utrecht. 

De Corridor 

Vooruitstrevend en hoogwaardig bedrijvenpark met vooral 
zakelijke en commerciële dienstverlening. Aan de noordkant is 
een uitbreiding gerealiseerd en de infra is daarop aangepast. 
Het park heeft een bovenregionale functie. 

Merwedeweg 
Modern (up-to-date) bedrijventerrein met verschillende typen 
bedrijvigheid, vooral in de productie en logistiek, met 
(boven)regionale functie. 

Keulschevaart 
Modern (up-to-date) bedrijventerrein met verschillende typen 
bedrijvigheid, vooral in de productie en logistiek, met 
(boven)regionale functie. 

De Werf 
Modern (up-to-date) bedrijventerrein met kleinschalige 
bedrijvigheid. Wonen en werken zijn complementair aan  
elkaar. Bedrijven op het terrein zijn vooral lokaal gebonden. 

Portengense-
brug 

Modern (up-to-date) bedrijventerrein, met verschillende typen 
kleinschalige bedrijvigheid, sterk gebonden aan de kern.   

Angstelkade 
Functioneel ingericht, kleinschalig bedrijventerrein met 
verschillende typen bedrijven. Het terrein functioneert 
voldoende voor zittende ondernemers. 

Poeldijk 

Functioneel ingericht, kleinschalig bedrijventerrein, lokaal 
gebonden. Herontwikkeld tot woon- of gemengd woon-
werkgebied als kansen zich hebben aangediend. Evt. 
vertrokken bedrijven hebben een goede alternatieve locatie 
gevonden. 

Garsten-
Noord 

Functioneel ingericht, kleinschalig bedrijventerrein, lokaal 
gebonden. Herontwikkeld als kansen zich hebben aangediend, 
waarbij bedrijven in de gemeente / regio een goede 
alternatieve locatie hebben gevonden. 
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1 Inleiding  

Vitale en goed bereikbare bedrijventerreinen zijn van groot 
belang voor de economie en werkgelegenheid in onze 
gemeente. Daarom willen we inzetten op kwaliteitsverbetering 
van de bestaande bedrijventerreinen. In deze visie komt aan 
bod welke opgaven er liggen, waar we naar streven en wat dat 
betekent voor de individuele terreinen.   
 

1.1 Doel 
 
De toekomstvisie bedrijventerreinen heeft als doel een toekomstscenario 
te schetsen voor de Stichtse bedrijventerreinen als geheel en per terrein 
afzonderlijk.  
 
De visie moet ook aangeven wat nodig is om het toekomstscenario te 
bereiken en hoe dat bereikt kan worden. Tot slot moet de visie een 
overzicht bieden van welke opgaven en kansen er liggen op de terreinen, 
waar ondernemers, vastgoedeigenaren en overheden mee aan de slag 
kunnen.  
 
De visie is hiermee en bouwsteen voor de omgevingsvisie. 
 

1.2 Totstandkoming  
 
Bureau BUITEN heeft voor de totstandkoming, in samenwerking met de 
gemeente en ondernemers, de volgende stappen ondernomen: 

• Een bezoek aan elk van de 9 terreinen en een gesprek met een selectie 
van de daar gevestigde ondernemers. Deze gesprekken hadden tot 
doel een actueel beeld te vormen van de huidige kwaliteit en 

economische aantrekkelijkheid van de Stichtse bedrijventerreinen en 
hoe ondernemers dit ervaren; 

• Een data- en documentenanalyse; 

• Vervolggesprekken met de ondernemers tijdens twee 
groepsbijeenkomsten, waarbij de conceptvisie is getoetst en 
aangevuld; 

• Twee groepsgesprekken met de verschillende afdelingen van de 
gemeente (buiten, economie & duurzaamheid, ruimtelijke 
ontwikkeling, openbare orde & veiligheid, omgevingskwaliteit), één 
voorafgaand aan de bezoeken, een tweede na afloop van de tweede 
ondernemersbijeenkomsten; 

• Vier bijeenkomsten van de begeleidingscommissie, bestaande uit de 
gemeente (accountmanagers en beleidsmedewerker economische 
zaken) en twee ondernemers als afvaardiging van de ondernemers op 
de terreinen; 

• Een analyse van de toekomstige vraag naar bedrijventerreinen in de 
gemeente;  

• Een analyse van het werken buiten de formele bedrijventerreinen en 
de gevolgen daarvan voor deze terreinen; 

• Een afsluitend webinar voor ondernemers en raadsleden. 
 

1.3 Scope 
 
De visie gaat over alle bedrijventerreinen in de gemeente, aangesloten  
op de landelijke database IBIS2. Enige uitzondering daarop is dat in IBIS 
ook de locatie van Greif in Vreeland als bedrijventerrein is opgenomen. 
Dit betreft echter de vestiging van één bedrijf en is daarom niet separaat 
in deze visie meegenomen.3 Kantoorlocaties rond station Maarssen en de 
Planetenbaan / Het Kwadrant zijn buiten beschouwing gelaten.  

 
2 Landelijke database van alle 3.800 Nederlandse bedrijventerreinen 
3 In het kader van de visie heeft wel een gesprek plaatsgevonden met het management van Greif 

Vreeland.  
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De visie schetst een perspectief voor de ontwikkeling van de komende 10 
à 15 jaar van deze terreinen in de gemeente (ca 2030/2035). Er wordt 
vanuit de lokale en regionale vraag ingegaan op de mogelijke 
uitbreidingsvraag in Stichtse Vecht. Er is niet specifiek ingegaan op de 
(lange termijn) ontwikkeling van de noordelijke vleugel van de Randstad, 
en wat dat mogelijk betekent voor de (knooppunt)ontwikkeling langs de 
belangrijkste vervoersassen, zoals de A2 en de spoorlijn Amsterdam-
Utrecht.  
 

 
 
De visie is geschreven vanuit een breed economisch perspectief, uit het 
oogpunt van een goed vestigingsklimaat voor de Stichtse Vechtse 
ondernemers. De breedte van de visie komt tot uiting in drie pijlers: 
sociaaleconomisch, en fysiekruimtelijke en duurzaamheid. In hoofdstuk 2 
gaan we dieper in op de gehanteerde begrippen en thema’s. 
 

1.4 Leeswijzer en achtergronddocument  
 
In hoofdstuk 2 schetsen is het analysekader voor de visie geschetst, aan 
de hand van enkele trends en ontwikkelingen waarvan de verwachting is 
dat die effect zullen hebben op de vestigingseisen van ondernemers. In dit 
hoofdstuk komt ook de definitie van toekomstbestendige terreinen aan 
bod, van waaruit de visie is opgesteld. Hoofdstuk 3 een beschrijving van 
de bedrijventerreinen en bevat verder onder andere een samenvatting 
van de resultaten van de bezoeken aan de terreinen. Vervolgens komen 
de toekomstvisie (hoofdstuk 4), de strategie hoe we daar gaan komen 
(hoofdstuk 5) en de uitwerking in een ontwikkelperspectief per terrein 
(hoofdstuk 6) aan bod. In bijlage 1 is een verkenning opgenomen van 
welke acties per terrein uitgevoerd zouden kunnen worden om dit 
perspectief te bereiken.  
 

 
Bezoek aan Merwedeweg 
 

Coronacrisis en de visie 
Deze visie is  grotendeels tot stand gekomen vóór de coronacrisis. Op 
moment van schrijven worden de beperkende maatregelen afgebouwd, 
maar wordt ook zichtbaar dat de impact op de economische situatie groot 
zal zijn. Er wordt een diepe recessie verwacht die grote gevolgen zal 
hebben in verschillende economische sectoren. In zowel het analyse- als 
visiedeel van dit rapport gaan we nader in op de (mogelijke) effecten van 
de coronacrisis.   
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Bij deze visie hoort een achtergronddocument. Daarin is informatie 
opgenomen over de analyse per terrein, de analyse van de 
ruimtebehoefte aan bedrijventerreinen en een analyse van de 
bedrijvigheid en werkgelegenheid buiten bedrijventerreinen.  
 

1.5 Vervolg  
 
De toekomstvisie bedrijventerreinen dient als input voor de 
omgevingsvisie vanuit het (economisch) oogpunt van bedrijventerreinen. 
De omgevingsvisie wordt verder vormgegeven binnen de gemeente en 
kent haar eigen participatietraject.  
 
Tegelijkertijd en in samenhang met de omgevingsvisie gaat de gemeente 
aan de slag met het uitvoeren van de visie, samen met ondernemers, 
vastgoed- en grondeigenaren en andere overheden; met als eerste stap 
het verzamelen van middelen en tools die hiervoor nodig zijn, zoals een 
ondernemersfonds of andere financieringsvorm. 
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2 Toekomstbestendige 
bedrijventerreinen 

In dit hoofdstuk is een overzicht gegeven van de belangrijkste 
trends en ontwikkelingen in de economie die van invloed zijn 
op bedrijventerreinen. Vervolgens is een vertaling gemaakt 
naar wat dat concreet betekent voor de bedrijventerreinen van 
de toekomst. Dit vormt het referentiekader voor de 
toekomstvisie.  
 

2.1 Trends en ontwikkelingen in de economie 
 
Er zijn verschillende maatschappelijke en economische trends die het 
gedrag en de wensen van bedrijven, hun werknemers, toeleveranciers en 
klanten bepalen. Deze trends beïnvloeden de vraag naar bedrijven-
terreinen, zowel kwantitatief (hoeveel ruimte heb ik nodig voor mijn 
activiteiten?) als kwalitatief (wat voor type personeel zoek ik in de 
toekomst en hoe kan ik die vinden en binden? Hoe komen in de toekomst 
leveranciers, personeel en klanten naar mijn bedrijf? Wat betekent dat 
voor de plaats in Nederland waar ik gevestigd ben? Wat betekent dat voor 
mijn directe omgeving (het terrein en de voorzieningen daar)?.  
 
Er is onderscheid te maken in enkele hoofdtrends die van belang zijn bij 
het bepalen van een visie op de bedrijventerreinen: 
 
Energietransitie en transitie naar circulaire economie 
De transitie naar een circulaire economie en duurzame energieopwekking 
heeft tal van ruimtelijk-economische consequenties, die ook de 
kwalitatieve ruimtebehoefte van bedrijven beïnvloeden.  

• Bedrijventerreinen hebben potentie als locaties voor decentrale 
energieopwekking, bijvoorbeeld in de vorm van zonnepanelen op 
panden, zonneweiden op braakliggende terreinen of door restwarmte 
van bedrijven te benutten in nabijgelegen woonwijken. Er kan extra 
ruimte nodig zijn voor nieuwe energie-infrastructuur (waterstof-
stations, opslag van energie, e.d.). Met name voor de industrie is het 
een grote opgave in de toekomst om van het gas af te gaan. 

• Verduurzaming van bereikbaarheid en mobiliteit komt op 
bedrijventerreinen tot uiting door collectieve of individuele 
laadinfrastructuur, meer behoefte aan wandel- en fietspaden en een 
goede OV-bereikbaarheid.  

• Kantoorpanden moeten voldoen aan nieuwe energielabelwetgeving 
voor utiliteitsbouw: minimaal energielabel C in 2023, minimaal label A 
in 2030 (in de praktijk is de label C-verplichting voor de meeste 
kantoorgebouwen nauwelijks een opgave). 

• Meer aandacht voor de interactie tussen bedrijven op het vlak van de 
uitwisseling van grondstoffen, materialen en / of energie. Dit vraagt 
om nieuwe logistieke systemen en netwerken en ruimte voor opslag 
van grondstoffen en retourstromen, die werklocaties kunnen bieden. 
De beschikbaarheid van kavels voor dergelijke materiaalbanken en 
recyclingbedrijven (in hogere milieucategorieën) neemt daardoor in 
belang toe.  

 
Klimaatverandering 
Ondanks circulaire initiatieven, energiebesparing en het opwekken van 
hernieuwbare energie op bedrijventerreinen zal klimaatverandering niet 
zomaar een halt toe geroepen worden. Extreem weer (droogte, hitte, 
flinke regenval) komt in de toekomst naar verwachting vaker voor. Door 
het vaak versteende karakter van bedrijventerreinen en grote bitumen 
daken van bedrijfshallen zijn de effecten van klimaatverandering op 
bedrijventerreinen groot in de vorm van wateroverlast, verzakking en 
hittestress. Dit vraagt om oplossingen voor waterberging en tegengaan 
van hittestress, zoals meer en divers groen op het terrein. 
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Automatisering (robotisering) en digitalisering 
Internetverkeer blijft exponentieel groeien en toepassingen zijn steeds 
meer met elkaar verbonden (internet of things). Daardoor is een snelle en 
stabiele internetverbinding voor meer bedrijven een prioritaire 
vestigingsvoorwaarde. Dat vraagt investeringen in de digitale 
infrastructuur van werklocaties, zoals glasvezel en bereikbaarheid van 
mobiele netwerken. Digitalisering heeft geleid tot kortere ketens 
(bedrijven kunnen direct inkopen bij elkaar, elk bedrijf kan vanaf welke 
plek ook handelen op de wereldmarkt en direct richting klanten) 
waardoor het verkeer niet meer via een groothandel gaat die wekelijks 
spullen komt ophalen gaat, maar dagelijks naar diverse klanten via eigen 
wagenpark of koeriersdienst. Het aantal vervoersbewegingen op 
bedrijventerreinen neemt zo toe. 
 
De verwachting is dat robotisering uiteindelijk leidt tot een afname van 
het aantal banen in bijvoorbeeld de logistiek. Qua ruimtebehoefte kan de 
specialisatie van productietechnieken (bijvoorbeeld kant-en-klare 
onderdelen van machines en gebouwen die ver weg van de bouwlocatie 
worden gemaakt) leiden tot meer ruimtegebruik en specifiekere eisen aan 
de kavels / panden / locatie. Tegelijkertijd is er mogelijk minder ruimte 
nodig voor machines door bijvoorbeeld 3D printen. 
 
Met toenemende automatisering groeit ook het belang van voldoende 
technisch geschoold personeel en continue bijscholing. Een goede 
samenwerking tussen bedrijven op bedrijventerreinen en 
onderwijsinstellingen is dan nodig. Om het juiste personeel te kunnen 
aantrekken hechten bedrijven steeds vaker waarde aan een prettige, 
schone en gezonde werkomgeving. 
 
Behoefte informele milieus en functiemenging 
Functiemenging op werklocaties neemt toe. De voorkeur van steeds meer 
kantoorgebruikers verschuift van vestiging op formele bedrijventerreinen 
en kantoorlocaties naar informele werklocaties. Dat komt onder andere 

doordat een steeds groter deel van de werkgelegenheid bestaat uit 
ZZP’ers en kleine bedrijven. Deze zijn vaker geneigd zich op informele 
locaties - bv. thuis of op ZZP-werkplekken - te vestigen dan grotere 
bedrijven. In de moderne kenniseconomie neemt de behoefte aan 
ontmoeting en interactie toe, net als aan een flexibiliteit in bedrijfsvoering 
en -huisvesting. Flexibele locaties gericht op interactie, zoals 
bedrijfsverzamelconcepten in stadscentra of in woonwijken, koffiezaken 
en werkplekken aan huis, groeien hierdoor in populariteit.  
 
Op bedrijventerreinen en kantoorlocaties vertaalt zich dit in een vraag 
naar meer functiemenging, bijvoorbeeld door ontmoetingsplekken en 
extra voorzieningen (zoals horeca, kinderopvang, fitness etc.). 
 
Schaalverkleining én schaalvergroting onder bedrijven 
Mede onder invloed van de trends op het gebied van ICT en 
duurzaamheid is er een tweeledige ontwikkeling zichtbaar op de markt 
voor bedrijfshuisvesting. Enerzijds is er sprake van schaalverkleining. De 
gemiddelde bedrijfsgrootte (in werkzame personen) neemt af en 
werklocaties moeten geschikt zijn voor kleinere bedrijven. Er is behoefte 
aan bedrijfsverzamelcomplexen en ondernemerscentra voor starters en 
ZZP’ers - en werklocaties die interactie tussen grote en kleine bedrijven 
mogelijk maken.  
 
Anderzijds is er schaalvergroting gaande. Bedrijven opereren steeds meer 
internationaal, zowel in afzetmarkten die zij bedienen als in partijen 
waarmee zij samenwerken. In specifieke sectoren nemen bedrijven juist 
toe in grootte. Voorbeelden zijn: 

• de logistiek (distributiecentra nemen toe in aantal en omvang, door 
de groei van e-commerce); 

• de industrie (bedrijven bedienen markten over de hele wereld, 
waardoor de productieomvang toeneemt);  

• en datacenters (met zowel zeer grote datacenters als kleinere 
(regionale) datacenters).  
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Grootschalige bedrijventerreinen zijn voor dergelijke bedrijven geschikt, 
waarbij ook deze gebruikers hogere eisen stellen aan de 
omgevingskwaliteit en functiemenging in vergelijking tot het verleden. 
Specifieke grootschalige bedrijventerreinen die hiervoor geschikt zijn, zijn 
in Stichtse Vecht niet aanwezig en daar is ook geen ontwikkelruimte voor.  
 
Tegelijkertijd zijn ook binnen de sectoren nuances zichtbaar, zo zal binnen 
de logistiek de (emissieloze) stadslogistiek (de bundeling van stromen 
richting individuele afnemers in dichtbevolkte gebieden) vragen om een 
stuk kleinere hallen (hubs) dan e-commercebedrijven. Deze stadslogistiek 
vraagt wel om een specifieke locatie, aan de randen van grote 
bevolkingsconcentraties. De ligging nabij Utrecht en de geringe ruimte die 
stadslogistiek vraagt, maakt Stichtse Vecht, in tegenstelling tot 
grootschalige logistiek, wél geschikt voor de vestiging van kleinschaliger 
stadslogistiek.  
 
Flexibiliteit in bedrijfsvoering  
Bedrijven streven naar steeds meer flexibiliteit in hun bedrijfsvoering, om 
zo beter in te kunnen spelen op de snel veranderende vraag van 
consumenten/afnemers. Vastgoed moet geen blok aan het been worden. 
Ook personeelsbestanden en samenwerkingsverbanden bewegen van 
statisch naar flexibel; de flexibele schil van organisaties groeit, terwijl 
bedrijven en kennisinstellingen in steeds wisselende verbanden 
samenwerken.  
 
Dit heeft invloed op de ruimtebehoefte van bedrijven. Vroeger waren 
bedrijven eerder geneigd om voor een langere periode dezelfde ruimte op 
één manier te gebruiken, tegenwoordig bestaat er meer behoefte aan 
flexibel in te richten gebouwen, met flexibele huurovereenkomsten. 
Initiatiefnemers van tijdelijke ontwikkelingen moeten de ruimte krijgen 
om te experimenteren. Op deze manier kan ruimte worden geboden aan 
spin-offs en functioneren de bedrijventerreinen als broedplaats voor 
innovatie. 

Coronacrisis 
In het voorjaar 2020 (en vermoedelijk ook nog daarna) hebben de 
maatregelen rond het coronavirus (het advies thuis te blijven, de 
gedeeltelijke of volledige sluiting van horeca en culturele instellingen, 
contactberoepen, in- en uitreisverboden en het verbod op grote 
bijeenkomsten en evenementen), een enorme directe impact op de 
Nederlandse economie. Horeca, cultuur, offline niet-dagelijkse 
detailhandel, toerisme en recreatie en luchtvaart zijn zwaargetroffen 
sectoren. Andere delen van de economie worden (vooral) geraakt door de 
verwachte economische recessie die de maatregelen en onzekerheden 
naar verwachting gaan veroorzaken. Er is sprake van een asymmetrische 
crisis; de omvang van de gevolgen van de coronacrisis verschilt per sector 
en per regio. Daarbij gaat het niet alleen over ‘directe corona-effect’ per 
sector, maar ook over de vraag in hoeverre krimp in een bepaalde sector 
doorwerkt op de rest van de regionale economie (indirecte effecten).   
 
Overall zal er hoe dan ook sprake zijn van een recessie: de meest recente 
ramingen van het CPB wijzen op een weliswaar op een voorzichtig (en 
onvolledig herstel  vanaf het derde kwartaal 2020, maar ondanks dat 
verdubbelt de werkloosheid en krimpt de Nederlandse economie in 2020 
met 6%. Uiteraard is daarbij nog veel onzeker, zo is het nog niet duidelijk 
of en wanneer een vaccin beschikbaar is. Ook een mogelijke tweede golf 
kan ons, wat maatregelen betreft, terugwerpen in de tijd, waardoor de 
effecten toenemen. In het algemeen is de coronacrisis een belangrijke 
factor om rekening mee te houden in de toekomstvisie: met name als het 
gaat om de investeringskracht van bedrijven, overheden en andere 
organisaties.  
 
Uiteraard heeft de coronacrisis ook invloed op de opgaven waar we in de 
visie bedrijventerreinen voor staan: de opgaven én de urgentie om deze 
aan te pakken worden groter: niet-toekomstbestendige ondernemingen 
en terreinen zullen in het algemeen in tijden van economische recessie 
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sneller en harder geraakt worden; terwijl toekombestendige terreinen in 
economisch betere tijden sneller weer opkrabbelen. 
 

2.2 Toekomstbestendige bedrijventerreinen 
 
Bedrijventerreinen staan voor flinke opgaven als gevolg van deze trends. 
Figuur 2.1 geeft een beeld van de uiteenlopende thema’s die relevant zijn 
voor toekomstbestendige terreinen. 
 
Figuur 2.1: Opgaven toekomstbestendige bedrijventerreinen 

 
 
Uiteraard moet een toekomstvisie inspelen op deze opgaven. We streven 
in Stichtse Vecht naar toekomstbestendige bedrijventerreinen, die in deze 
visie als volgt zijn gedefinieerd:  
 
Een toekomstbestendig bedrijventerrein in Stichtse Vecht is een 
werklocatie waar bedrijven, overheden en beheerders samenwerken aan 
(toekomstig)e kansen en aanpak van knelpunten op het gebied van 
economie, duurzame energie en  klimaat, waarmee een aantrekkelijk 

vestigingsklimaat wordt gecreëerd en wordt toegewerkt naar een  
energieneutrale  en klimaatbestendige werklocatie.  
 
Toekomstbestendige bedrijventerreinen hebben een bepaalde 
organisatiegraad om maatregelen te organiseren, bieden passende 
werkgelegenheid (aansluitend bij de lokale arbeidsmarkt), realiseren een 
groei van economische toegevoegde waarde (de terreinen hebben een 
meerwaarde voor de omgeving) en beschikken over voldoende 
gekwalificeerd personeel. Infrastructuur voor verkeer, vervoer, data en 
uitwisseling van energie, grondstoffen en kennis wordt geoptimaliseerd 
(de terreinen zijn goed bereikbaar) en er wordt zoveel mogelijk 
hernieuwbare energie opgewekt en energie bespaard. Er is aandacht voor 
het minimaliseren van grondstofgebruik in producten, processen en 
gebouwen en de fysieke inrichting is aangepast aan verwachte 
klimaateffecten. De terreinen zijn daarmee goed geëquipeerd voor de 
toekomstige (circulaire) economie. Toekomstbestendige 
bedrijventerreinen hebben een positieve invloed op de gezondheid, 
veiligheid en ruimtelijke kwaliteit op en rond het terrein: het is er prettig 
ondernemen; en dragen bovendien bij aan het in stand houden van de 
werkgelegenheid, leefbaarheid en dynamiek in gemeente Stichtse Vecht 
en de kernen.  
 
De opgaven zijn breed, daarom onderscheiden we drie pijlers in de 
definitie van toekomstbestendige bedrijventerreinen: een economische of 
sociaal-economische pijler, een fysiek-ruimtelijke pijler en een pijler 
gericht op duurzaamheid. Figuur 2.2 biedt een overzicht van welke 
aspecten onder welke pijler zijn opgenomen. De pijlers komen in de 
analyse, de visie en het ontwikkelingsperspectief herkenbaar terug.  
 
Basiskwaliteiten  
In deze eisen voor een toekomstbestendig terrein is enige hiërarchie: als 
bepaalde basiskwaliteiten er niet zijn, is het onmogelijk succesvol stappen 
te zetten op andere aspecten. De basiskwaliteiten zijn:  
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• Schoon, heel en veilig terrein: de verlichting is op orde, er is weinig 
criminaliteit, er zijn geen onveilige verkeerssituaties, er ligt geen 
rommel op straat, e.d. Het gaat om goed functionerende ‘eerste 
levensbehoeften’ van ondernemers: bereikbaarheid en digitale 
bereikbaarheid, afdoende parkeervoorzieningen, bestrating die het 
vervoer aan kan. 

• Ondernemers zijn in enige vorm georganiseerd en daarbij is ook een 
(minimale) geldstroom beschikbaar voor collectieve maatregelen. 

 
Gebruik van de definitie  
De geformuleerde definitie van toekomstbestendige bedrijventerreinen is 
geen vast eindbeeld. Het is een proces waar continue aan gewerkt moet 
worden. In de praktijk zal de definitie per bedrijventerrein eigen accenten 
kennen, afhankelijk van de bedrijven die er actief zijn, de locatie, omvang 
en andere factoren. Niet ieder terrein heeft bijvoorbeeld de schaal en het 
type ondernemingen om volledig energieneutraal te worden.  
 
De definitie geeft wél een overzicht van de te overwegen maatregelen en 
een integraal beeld van welke aspecten van belang zijn in de toekomst 
van bedrijventerreinen. Daarnaast is het belangrijk te realiseren dat voor 
een sterk vestigingsklimaat een goed bedrijventerrein alleen niet genoeg 
is. Het vestigingsklimaat wordt ook beïnvloed door fysieke en 
organisatorische factoren buiten bedrijventerreinen: denk aan de 
bereikbaarheid van de regio, de mate waarin onderwijs en arbeidsmarkt 
op elkaar zijn afgestemd, de beschikbaarheid van personeel, e.d. 
 

Figuur 2.2: Pijlers Toekomstbestendige bedrijventerreinen 
 

 
 

Duurzaamheid 
• Energietransitie 

• Klimaatadaptatie 

• Circulaire economie 

• Luchtvervuiling 

• Geluidshinder 

• Co2-footprint 

 
 

Fysiek-ruimtelijk 

• Openbare ruimte 

• Vastgoed 

• Verkeer 

• Vervoer 

• Digitale bereikbaarheid 

 
 

Sociaaleconomisch 

• Werkgelegenheid 

• Toegevoegde waarde 

• Onderwijs-arbeidsmarkt 

• Veiligheid 

• Organisatiegraad 

• Marktdynamiek  
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3 Kansen en opgaven in Stichtse 
Vecht  

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de bedrijven-
terreinen in de gemeente en enkele kerncijfers. Vervolgens 
gaan we kort in op de resultaten van de analyse per terrein. 
Zo wordt duidelijk welk gat overbrugd moet worden om de 
bedrijventerreinen in Stichtse Vecht toekomstbestendig te 
maken. Naast de toekomstbestendigheid van bestaande 
terreinen gaan we in op de ruimtebehoefte aan (nieuwe) 
bedrijventerreinen. 
 
3.1 Bedrijventerreinen in Stichtse Vecht  
 
De gemeente Stichtse Vecht heeft negen bedrijventerreinen: terreinen 
met een bedrijven- of industriebestemming waar meerdere bedrijven zijn 
gevestigd. Een groot deel van de terreinen bevindt zich in de kern 
Breukelen (De Corridor, Merwedeweg, Keulschevaart, Poeldijk). In de kern 
Maarssen is het grote(re) terrein Maarssenbroek gelegen. Kleinere 
terreinen bevinden zich vooral in of nabij de andere kernen: 
Portengensebrug (Kockengen), Garsten-Noord (Nigtevecht), De Werf 
(Loenen), Angstelkade (Nieuwersluis). In landelijke databases is de locatie 
van Greif in Vreeland ook als bedrijventerrein opgenomen. Dit betreft 
echter de vestiging van één bedrijf en is daarom niet als bedrijventerrein 
in deze visie meegenomen. In figuur 3.3 is een overzichtskaart 
opgenomen. 
 
De bedrijventerreinen in de gemeente beslaan netto 64,2 hectare en 
bruto 112 hectare (zie tabel 3.1). De gemeente heeft geen uitgeefbare 

grond meer op de terreinen. Op de Corridor worden de laatste kavels op 
dit moment ontwikkeld. Op de Werf en Keulschevaart zijn nog 
onontwikkelde kavels in particulier bezit. De terreinen verschillen qua 
leeftijd, de jongste terreinen zijn de Corridor (vanaf 2000), Angstelkade 
(vanaf 1994) en Maarssenbroek (vanaf 1990).  
 
Werkgelegenheid 
De gemeente Stichtse Vecht telde in 2018 ruim 23.000 banen. Het 
aandeel in de werkgelegenheid van groot- en detailhandel, bouw, ICT en 
specialistische zakelijke dienstverlening is relatief gezien een stuk groter 
dan gemiddeld in Nederland. Opvallend kleine sectoren zijn de industrie, 
financiële dienstverlening, gezondheidszorg en overige zakelijke 
dienstverlening. De ontwikkeling van de werkgelegenheid is redelijk 
stabiel verlopen, zeker na 2013. Waar vanaf 2010 nog een flinke stijging 
zichtbaar is naar 2011 (+ 1.000 banen, ofwel 4%), is tot 2013 een flinke 
daling ingezet richting het niveau van 2010 (zie figuur 3.2). 

Werkgelegenheid op de bedrijventerreinen 
Van de ruim 23.000 banen zijn er ca 4.200 op bedrijventerreinen 
gevestigd. Dat is 18% van het aantal banen en in vergelijking tot landelijke 
cijfers is dat laag: over heel het land gezien is ca 30% van het aantal banen 
gelegen op bedrijventerreinen. Grote sectoren op de terreinen zijn de 
groot- en detailhandel (40% van het aantal banen op bedrijventerreinen), 
industrie (12%) en logies-, maaltijd- en drankverstrekking (10%). 
Maarssenbroek en De Corridor zijn verreweg de grootste 
bedrijventerreinen als het gaat om het aantal banen. De banendichtheid 
op de Corridor is daarbij nog een stuk hoger. Dat is logisch, omdat daar 
veel kantoren zijn gevestigd. 
 
Op de bedrijventerreinen is de ontwikkeling sinds 2010 een uitvergroting 
van de totale banenontwikkeling, met iets hogere pieken en iets diepere 
dalen. Het aantal banen op de terreinen ligt anno 2018 ongeveer op het 
niveau 2012/2013.  
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Tabel 3.1: Kerncijfers bedrijventerreinen (2018) 

Naam Kern Netto opp. 
(ha) 

Vestigin-
gen4 

Banen  

Angstelkade Nieuwersluis 3,0 23 83 

De Corridor Breukelen 12,2 94 1.972 

Garsten Noord Nigtevecht 2,0 2 18 

Keulschevaart Breukelen 9,5 53 463 

Maarssenbroek Maarssen 26,5 105 1.166 

Merwedeweg Breukelen 3,0 17 225 

Poeldijk Breukelen 1,0 6 76 

Portengense Brug Portengen 1,0 28 126 

De Werf Loenen aan 
de Vecht 

1,0 23 89 

Totaal  64,2 1.251 4.218 

 
Figuur 3.2: Relatieve ontwikkeling aantal banen Stichtse Vecht totale 
economie en op bedrijventerreinen, 2010-2018, in indexcijfers. 

 
Bron: PAR 

 
4 o.b.v. KvK-inschrijvingen 

 
Figuur 3.3: Ligging terreinen in Stichtse Vecht  
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* Niet op de kaart aangegeven is bedrijventerrein Vreeland: dit betreft één vestiging van het bedrijf 
Greif. Waar nodig wordt het terrein separaat benoemd in dit document. 
** De terreinen Merwedeweg en Keulschevaart worden in de landelijke IBIS-registratie en andere 
rapporten als één terrein meegenomen, maar kennen een duidelijke fysieke scheiding en worden in 
de praktijk ook niet als één terrein gezien / beleefd. Deze zijn daarom apart meegenomen in de 
visie.  

1. Maarssenbroek 
2. Keulschevaart 
3. Merwedeweg 
4. Poeldijk 
5. De Corridor 
6. Portengensebrug 
7. Angstelkade 
8. De Werf 
9. Garsten-Noord 
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3.2 Analyse toekomstbestendigheid  
 
In het onderstaande zijn de belangrijkste constateringen uit de analyse 
van de bedrijventerreinen in Stichtse Vecht opgenomen. De 
constateringen zijn ingedeeld conform het in hoofdstuk 2 geschetste 
analysekader en dus ingedeeld in: sociaaleconomisch, fysiekruimtelijk en 
duurzaamheid.  
 
Het gaat om algemene constateringen die minstens voor een groot deel 
van de terreinen gelden. Niet alle constateringen spelen dus in dezelfde 
mate op elk terrein. Het zijn de meeste opvallende punten en kan het 
voorkomen dat niet alle onderwerpen in het analysekader aan bod komen 
in dit hoofdstuk. Als een element niet wordt benoemd, wil dat zeggen dat 
de meeste terreinen hier niet opvallend goed of slecht op scoren. Waar 
nodig zijn de algemene constateringen verrijkt met voorbeelden of 
uitzonderingen per terrein. 
 
De constateringen zijn gebaseerd op een data-analyse, bezoeken aan de 
terreinen, gesprekken met ondernemers en met de verschillende 
afdelingen binnen de gemeente. In bijlage 2 is een lijst met betrokkenen 
per terrein opgenomen. In het bijbehorende achtergronddocument zijn 
de opvallendste constateringen per terrein opgenomen. De 
constateringen wijken op een aantal punten af van de meest recente 
ondernemerspeiling, waarin Stichtse Vecht op veel punten conform het 
Nederlands gemiddelde scoort. De verschillen zijn te verklaren doordat de 
constateringen in voorliggende visie alleen van bedrijven gevestigd op 
bedrijventerreinen zijn gebaseerd: dat is slechts een klein deel van het 
aantal bedrijven. Bedrijventerreinen lijken qua ondernemersklimaat dus 
een stuk lager te scoren. Anderzijds moet niet vergeten worden dat het 
Nederlands gemiddelde (www.waarstaatjegemeente.nl) op een heel 
aantal punten niet overdreven positief is: op ondernemersklimaat, 
bedrijfsomgeving en dienstverlening liggen gemiddelden veelal tussen de 
6 en 6,5.  

In het bijbehorende achtergronddocument is de analyse per terrein 
weergegeven. 

3.2.1 Sociaaleconomisch 
 

 
 

  
 
De terreinen in Stichtse Vecht kennen weinig leegstand. Als er panden vrij 
komen, zijn deze ook vrij snel weer gevuld. Dat laat zien dat de markt voor 
bedrijfsruimten in de gemeente vrij krap is. De gemeente ligt gunstig ten 
opzichte van grote en relatief jonge bevolkingsconcentraties. Dat is in de 
basis een gunstige uitgangspositie voor het vinden van personeel, al is net 
als op andere plekken in het land de arbeidsmarkt krap, met name voor 
technisch personeel.  

Ondernemers op de meeste terreinen zijn niet (goed) georganiseerd: men 
kent elkaar veelal wel, maar er is geen structureel gesprek of overleg en 
er worden vrijwel nergens zaken collectief geregeld. Op de Keulschevaart 

 
Sociaaleconomisch 

• De gunstige ligging van de gemeente t.o.v. grote bevolkingsconcentraties 
zorgt ervoor dat het niet bovengemiddeld moeilijk is personeel aan te 
trekken. Uiteraard spelen landelijke tekorten, bijvoorbeeld in technisch 
personeel, ook in Stichtse Vecht.   

• Op meeste terreinen weinig leegstand, de vraag naar ruimten is vrij 
hoog. 

• De organisatiegraad is op de meeste terreinen slecht, op een aantal 
terreinen iets beter (b.v. Corridor). Ondernemers missen zo kansen om 
zaken gezamenlijk en dus efficiënter te regelen.  

• De verblijfskwaliteit is op veel terreinen slecht (geen prettige 
buitenruimte, onveiligheid / onveilig gevoel). 

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
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is een bedrijvenstichting die wel een jaarlijkse vergadering heeft, maar de 
daarin genoemde verbeterpunten kennen nauwelijks opvolging. 
Uitzondering is de Corridor: het terrein kent een ondernemersvereniging 
met een (relatief kleine) kern actieve leden.  

3.2.2 Fysiek-ruimtelijk  
 

 
 

  
 
De ligging van Stichtse Vecht in de noordelijke Randstad biedt voor 
bedrijven een groot pluspunt. Daarbij komt dat de terreinen de Corridor, 
Keulschevaart en Merwedeweg een bijzondere goede ligging hebben ten 
opzichte van het OV: vrijwel elk bedrijf op die terreinen ligt hemelsbreed 
binnen één kilometer van station Breukelen.  
 

Positief is daarnaast dat op een aantal plekken (bv. Keulschevaart, De 
Werf, Maarssenbroek) flink wordt (of recent is) geïnvesteerd in de 
panden.  
 
De kwaliteit van de buitenruimte is op een flink aantal terreinen aan 
verbetering toe. De bestrating is soms in zeer slechte staat (mede door 
verzakking, Portengensebrug) en op sommige plekken ontbreekt 
verlichting (delen Merwedeweg en Keulschevaart).Daarnaast is de 
waterhuishouding bij flinke regenbuien een aandachtspunt (er staan 
plassen op straat, op verschillende terreinen zijn klachten over het 
(bedrijfs)riool, zoals op De Corridor en Portengensebrug). De ervaring van 
ondernemers is dat het onderhoudsniveau dat op gemeentelijk 
grondgebied wordt nagestreefd, in de praktijk niet voldoende is. 
 
Met name op de kleinere terreinen zijn er problemen met parkeren en 
laad-/losvoorzieningen. Er zijn verschillende terreinen waar gevaarlijke 
verkeerssituaties voorkomen (Merwedeweg, Angstelkade, Keulschevaart, 
De Corridor). Bedrijven geven tevens aan dat voor voetgangers en fietsers 
er te weinig voorzieningen zijn. Ook is de digitale bereikbaarheid niet 
overal op orde.  
 

 
 
 
 
Veel verharding in 
combinatie met 
parkeer- 
problemen op 
Keulschevaart  

 
Fysiek-ruimtelijk 

• OV-bereikbaarheid (Breukelse) terreinen bovengemiddeld 

• Centrale ligging noordelijke Randstad, daardoor in principe goed 
bereikbaar. 

• Op verschillende plekken investeren ondernemers, eigenaren en 
ontwikkelaars in de panden. 

• Kwaliteit bestrating, verlichting, waterhuishouding veelal matig tot 
slecht. 

• Verkeer op de terreinen: fietsvoorzieningen meestal afwezig, onveilige 
verkeerssituaties komen veel voor. 

• Basisvoorzieningen: op meerdere plekken klachten over riolering en 
bluswater. 

• Digitale bereikbaarheid op veel plekken beperkt  
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3.2.3 Duurzaamheid 
 

 
 

  
 
Verschillende ondernemers in Stichtse Vecht investeren in het 
verduurzamen van hun panden, waarbij de recente informerende 
bijeenkomsten onder leiding van de ECUB nuttig zijn geweest. Collectieve 
maatregelen zijn er echter nog niet en veel ondernemers zien nog niet de 
noodzaak te investeren in het verduurzamen (zonnepanelen, 
energiebesparing, gasloos), ondanks dat dit in veel gevallen tot een 
positieve businesscase kan leiden.  
 
Op de terreinen Keulschevaart, Maarssenbroek (deels) en Merwedeweg 
(maar ook Angstelkade, Garsten-Noord en Portengensebrug) kunnen 
bedrijven zich vestigen in de hogere milieucategorieën (>3). Deze ruimte 
is schaars in de regio en neemt in verband met de circulaire economie 
(meer hergebruik van materialen) mogelijk in belang toe. Dat is een 

gunstig perspectief voor de (bedrijven op die) terreinen. Ook regionaal 
worden deze kansen gezien en zijn ze van belang: zo wordt de U16 
geadviseerd regionaal te bezien welke rol verschillende bedrijven-
terreinen kunnen hebben in het sluiten van de ketens t.b.v. de circulaire 
economie. Merwedeweg en Keulschevaart zijn samen één van de 10 
terreinen met een hoge circulaire potentie in de regio, en kunnen daar 
een rol in spelen.  
 
Er zijn geen voorbeelden bekend van onderlinge circulaire initiatieven op 
de terreinen (bijvoorbeeld ondernemers die elkaars restmaterialen of –
warmte benutten), terwijl er mogelijk wel kansen liggen.  
 
De buitenruimte op de terreinen is in veel gevallen grotendeels verhard, 
en dat leidt op meerdere plekken tot wateroverlast bij stevige buien.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verduurzaming van panden 
wordt door individuele 
ondernemers opgepakt, zoals 
hier op De Werf.  
 
 
 

  

 
Duurzaamheid 

• Individuele ondernemers investeren in zonnepanelen en andere 
verduurzamingsmaatregelen. 

• Voorlichtingsbijeenkomsten gemeente en ECUB ihkv energie lijken 
vruchten af te werpen. 

• Aanwezige milieuruimte kan van belang zijn voor circulaire economie in 
dichtbevolkte regio. 

• Groot deel ondernemers nog nauwelijks bezig met klimaat- en 
energievraagstuk, ook geen collectieve maatregelen op de terreinen. 

• Veel verharding op meeste terreinen, waardoor wateroverlast optreedt 
bij stevige buien. 

• Circulaire kansen op een aantal terreinen 
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3.3 Analyse vraag en aanbod  
 
Voor de toekomstvisie bedrijventerreinen is het uiteraard ook van belang 
te kijken naar de toekomstige ruimtebehoefte: is er behoefte aan 
uitbreidingsruimte of kan de gemeente wellicht met minder toe? Zijn er 
ontwikkelingen zichtbaar die deze vraag (kwantitatief of kwalitatief) 
beïnvloeden?  
 
Voor de analyse van de ruimtebehoefte zijn er drie relevante bronnen:  

• De bezoeken aan de terreinen en de gesprekken met ondernemers. In 
deze gesprekken is naar voren gekomen dat er ondernemers zijn met 
een uitbreidingswens, liefst op de eigen kavel. Veel ondernemers 
zitten klem of zijn op zoek naar een andere locatie. Ze mogen vaak niet 
uitbreiden of kunnen niet verhuizen omdat er geen kavels beschikbaar 
zijn, de ruimte beperkt is en / of de huurprijzen hoog zijn in de gehele 
regio. Meermaals werd duidelijk dat investeringen in de ijskast staan, 
omdat er onzekerheid is over de toekomst van het terrein waar men 
gevestigd is. Dit speelt bijvoorbeeld op Maarssenbroek. Andere 
redenen om investeringen of uitbreidingen uit te stellen is de 
achterblijvende basiskwaliteit en onduidelijkheid over de aanpak 
ervan. Dat speelt met name op Portengensebrug. Uit gesprekken en 
waarnemingen blijkt ook dat, mede gestuwd door de gunstige 
economische situatie, er investeringen worden gedaan in panden en 
op plekken waar het lang heeft stilgelegen, bijvoorbeeld op de kop van 
de Merwedeweg en in leegstaande panden op de Keulschevaart. Ook 
de sloop/nieuwbouw op Maarssenbroek is hier een voorbeeld van. 

• De regionale ruimtebehoefteramingen en bewegingen op de markt 
voor bedrijfsruimte. Uit regionale ramingen (voor U10 en de provincie 
Utrecht) en een verhuisanalyse van bedrijven5 blijkt dat de verwachte 

 
5 Uitdieping economische beeld U10 (Rienstra 2018); Raming bedrijventerreinen Provincie 
Utrecht (Stec Groep, 2019). Verhuisanalyse o.b.v. vastgoeddata door Bureau BUITEN. Zie 
achtergronddocument voor nadere analyse. 

uitbreidingsvraag voor bedrijventerreinen zo’n 2,8 tot 8 hectare is tot 
2030. Die ruimte is er op dit moment niet in de Stichtse Vecht. De 
uitbreidingsruimte op De Werf (geen eigendom gemeente) is ca 1 
hectare; de onontwikkelde kavels op Keulschevaart (geen eigendom 
gemeente) zijn tezamen ook ca 1 hectare.  

• Mogelijke ruimtebehoefte van bedrijven buiten de bedrijventerreinen: 
naast bedrijventerreinen en kantoorlocaties wordt ook gewerkt op 
andere locaties, zoals in de centra van de kernen en op enkele solitair 
gevestigde bedrijfslocaties. Voorbeelden van grote werkgevers buiten 
de bedrijventerreinen of kantoorlocaties zijn Brocacef (Straatweg, 
Maarssen), Greif (Vreeland) Koninklijke Bammens (Straatweg, 
Maarssen) en de Penitentiaire Inrichting Nieuwersluis. Verhuizing van 
deze grote bedrijven komt incidenteel voor en zal dan leiden tot een 
ruimtevraag, maar of, wanneer en waar deze terecht komt is moeilijk 
te voorspellen. Daarnaast zijn veel ZZP’ers actief in de gemeente, die 
met name op woonadressen zijn ingeschreven of officieus ergens een 
ruimte huren bij een particulier of agrariër. Mogelijk dat deze 
bedrijven bij het doorgroeien een locatie op een bedrijventerrein 
zoeken. Dan gaat het vaak om eenvoudige bedrijfsunits met een 
roldeur, enige opslagruimte en een klein kantoortje. Deze ruimtevraag 
is opgenomen in de bestaande prognoses en betekent daarmee vooral 
iets voor de kwalitatieve invulling van de extra ruimtebehoefte.  

 
Hoewel met de nodige onzekerheden omgeven, is de verwachting dat de 
coronacrisis in elk geval tijdelijk tot een verminderde vraag naar 
bedrijfskavels en bedrijfsuitbreidingen leidt, net als in elke andere 
economische recessie. Voor kantoorgebruikers kan het op termijn leiden 
tot een afname van het ruimtegebruik in kantoren. Voor bedrijfsruimten 
kan de crisis op de lange termijn leiden tot een ‘reshoring’ van de 
productie van (vitale) goederen naar Nederland, met bijbehorende handel 
en logistiek. Als dit daadwerkelijk doorgang krijgt, zal dit effect beperkt 
zijn tot de vestiging van enkele productielocaties in Nederland.  
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Op basis van met name de regionale ruimtebehoefteramingen kan 
worden geconcludeerd dat er een opgave is van  2,8 tot 8 hectare tot 
2030. Een deel van deze vraag kan mogelijk in gefaciliteerd worden op de 
beschikbare ruimte op de Keulschevaart (twee kavels, tezamen 1 ha) en 
De Werf (1 ha).  
 
Kwalitatieve vraag 
Naast de kwantitatieve vraag (hoeveel ruimte) is ook de kwalitaiteve 
vraag van belang: welk type ruimte is behoefte aan? Uit de regionale 
ramingen komt voort dat de grootste uitbreidingsbehoefte in de regio zit 
in de dienstensectoren en de logistiek. Zeker grootschalige logistiek vraagt 
om specifieke kavels en panden, die niet voorhanden zijn in Stichtse 
Vecht. In de gesprekken met ondernemers en de analyse van terreinen is 
zichtbaar dat de meeste terreinen gemengd zijn: productie, groothandel, 
bouw en andere sectoren zijn gemengd op de terreinen en verspreid over 
de gemeente. Dat is niet erg en komt door heel het land voor. Veel 
gevestigden zijn ook lokaal gebonden en zitten prima op de huidige 
locatie. Een evt. branchering (b.v. één terrein voor productiebedrijven) is 
zeker voor zittende bedrijven niet relevant of van meerwaarde.  
 

  
Nog niet ontwikkelde kavels op Keulschevaart. 

3.4 Conclusies over de toekomstbestendigheid  
 
Op basis van de analyse zijn de volgende overkoepelende conclusies ten 
aanzien van de toekomstbestendigheid van de bedrijventerreinen te 
trekken:  

• Met name op de grotere terreinen liggen economische kansen. De 
Breukelse terreinen zijn bijzonder goed gelegen aan de verkeersassen 
A2 en de spoorlijn Utrecht-Amsterdam; de ligging van Maarssenbroek 
biedt kansen om te profiteren van de bevolkingsconcentratie, sterke 
economie en krappe markt voor bedrijfsruimten in Utrecht. In dit 
‘economisch kerngebied’ worden echter kansen gemist, onder andere 
doordat de ruimtelijke kwaliteit achter blijft.  

• De kleinere terreinen verschillen behoorlijk qua aard en kwaliteit, 
maar over het algemeen zijn hier ook (flinke) stappen nodig om de 
terreinen toekomstbestendig te maken. Niet op elk terrein is er 
voldoende perspectief dit ook daadwerkelijk te bereiken.  

• De Stichtse Vechtse bedrijventerreinen zijn op dit moment dan ook 
nauwelijks toekomstbestendig. Het is een opgave om vanuit de 
huidige situatie de terreinen toekomstbestendig te maken. Er 
ontbreken twee voorwaarden om de stap naar toekomstbestendige 
terreinen te maken:  

– De basiskwaliteiten die nodig zijn om bedrijventerreinen 
toekomstbestendig te kunnen maken, ontbreken op veel van de 
terreinen: een schoon, heel en veilig terrein met goed 
functionerende ‘eerste levensbehoeften van ondernemers’.  

– Het toekomstbestendig maken van een bedrijventerrein kan alleen 
met een samenspel tussen ondernemers en overheden. Een goede 
organisatiegraad is daarvoor noodzakelijk, maar die ontbreekt op 
vrijwel alle terreinen.  
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4 Toekomstvisie  

In dit hoofdstuk staat de visie op de Stichtse bedrijventerreinen 
in de toekomst centraal. We geven aan waar we naartoe 
werken de komende 10 jaar: welke functie hebben de terreinen 
dan in Stichtse Vecht en wat moet daar op hoofdlijnen voor 
gebeuren?  
 
De druk op de ruimte in onze gemeente en de regio is hoog, niet alleen op 
het gebied van bedrijfsruimte. De ligging van Stichtse Vecht, aan de 
belangrijkste verkeersas tussen Utrecht en Amsterdam, is bijzonder 
gunstig voor zowel bedrijvigheid als wonen en andere functies. De 
Knoopwaarde6 van de ruimte rondom station Breukelen, waar een station 
en afslag van de A2 samenkomen, is bijzonder hoog. De plaatswaarde7 is 
er minder hoog: de ruimte direct rond de afslagen en het station wordt 
nog niet intensief benut. Vanuit maatschappelijke optiek is het logisch 
deze ruimte, rondom station Breukelen, intensiever te benutten, mogelijk 
door het toevoegen van andere functies, zoals wonen, leisure of andere 
voorzieningen..  
 
Vanuit de optiek van ruimte voor bedrijven is beter benutten, behoud en 
verbetering van de bedrijfslocaties logisch. Immers, er is een tekort aan 
ruimte voor bedrijven in de gemeente en dat tekort neemt in de toekomst 
toe. De discussie over het beter benutten van de omgeving van station 
Breukelen kan ertoe leiden dat nieuwe functies worden toegevoegd. Dit 

 
6 Knoopwaarde: karakterisering van een plek in termen van zijn bereikbaarheid. 
De knoopwaarde is hoger als een plek met meer modaliteiten bereikbaar is en er 
veel bestemmingen binnen een gegeven reistijd kunnen worden bereikt 
7 Plaatswaarde: karakterisering van het gebruik. De plaatswaarde is laag bij 
monofunctioneel en/of extensief gebruik.  

kan een kwaliteitsimpuls zijn voor bestaande bedrijventerreinen omdat 
gemengde gebieden ontstaan. Als gebruik wordt gemaakt van dubbel 
ruimtegebruik hoeft het ook niet te betekenen dat de ruimte voor 
bedrijven afneemt. Mocht het echter wel leiden tot een afname van 
bedrijfsruimte, dan is compensatie nodig.  
 
Voor deze mogelijk benodigde compensatie, voor het faciliteren van de 
groeiende vraag en het creëren van schuifruimte is het verstandig aan te 
sluiten bij bestaande terreinen op deze waardevolle locatie in Breukelen. 
De noordkant van de Corridor lijkt daarvoor de meest geschikte optie, 
mits daarbij ingrepen worden gedaan in de ontsluiting (bijvoorbeeld via 
het nabijgelegen tankstation). 
 
Onze toekomstvisie voor de bedrijventerreinen bestaat, met deze 
constateringen in gedachte, uit drie delen: het maximaal benutten van de 
economische potentie van vier terreinen in Breukelen en Maarssen; 
inzetten op functioneel behoud van enkele kleinere terreinen met minder 
groeipotentie maar waarvoor we de economische invulling in de 
toekomst behouden kan blijven en beheer van twee terreinen waarvoor 
andere functies, zoals wonen (op de langere termijn) voor de hand liggen. 
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4.1 Economische impuls & kwaliteitsverbetering 
Merwedeweg, Keulschevaart, De Corridor en 
Maarssenbroek  

 
De terreinen Merwedeweg, Keulschevaart en De Corridor liggen op een 
plek met unieke kwaliteiten, die met name zitten in de goede 
bereikbaarheid van het gebied. Ook voor Maarssenbroek geldt dat de 
ligging de belangrijkste kernwaarde is van het gebied. De ligging van 
Maarssenbroek biedt kansen om te profiteren van de 
bevolkingsconcentratie, sterke economie en krappe markt voor 
bedrijfsruimten in Utrecht.  
De ‘Knoop Breukelen’ en Maarssenbroek zien we als de twee 
economische kerngebieden van de gemeente met veel potentie. De 
terreinen zijn namelijk nog niet erg intensief benut, en op sommige 
plekken zelfs zwaar onderbenut (zoals de onontwikkelde kavels bij de 
entree van Keulschevaart en het leegstaande pand op de kop van de 
Merwedeweg,waar inmiddels een initiatief voor is). Vanwege de druk op 
de ruimte willen we het maximale uit deze locaties halen: we zetten in op 
het maximaal toekomstbestendig maken van deze vier terreinen. De 
terreinen hebben, vanwege de ligging maar ook vanwege bijvoorbeeld de 
toegestane milieucategorieën, goede kaarten voor de toekomstige 
(circulaire) economie. Dat is geen gemakkelijke opgave: het te 
overbruggen gat is groot voor Keulschevaart, Merwedeweg en 
Maarssenbroek. Maar ook voor De Corridor liggen er opgaven.  
 
We zetten in op een kwaliteitsverbetering van én een economische 
impuls voor deze terreinen. Zowel de gebieden als de gehele lokale 
economie hebben hier baat bij. 
 
De fysiek-ruimtelijke kwaliteit heeft een extra impuls nodig, zodat een 
prettige verblijfsomgeving ontstaat voor ondernemers en werknemers. 
We verstaan daar allereerst onder de basis op orde brengen: het 

verbeteren van de ervaren bereikbaarheid (verkeersveiligheid, 
toegangswegen, digitale bereikbaarheid), aanpakken van bestrating, 
aanleggen van fietspaden en stoepen waar nodig, verbeteren veiligheid 
(bluswatervoorziening, straatverlichting), aandacht voor afwatering en 
riolering. Tegelijkertijd moet er worden nagedacht over de 
verblijfskwaliteit van de omgeving.  
 
 

 
De ligging van De Corridor, Merwedeweg en Keulschevaart nabij de A2 en 
de spoorlijn Amsterdam-Utrecht, met station Breukelen  
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Om tot een economische impuls te komen is het van belang de 
werkfunctie op de terreinen te intensiveren, bijvoorbeeld door 
braakliggende kavels te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat leegstaande 
panden worden herontwikkeld. Daarnaast kan slimme menging (met 
bijvoorbeeld leisure, wellicht ook wonen) leiden tot attractievere 
bedrijventerreinen met meer reuring en een aantrekkelijker 
verblijfsomgeving. Dit sluit aan bij de opgaven die er op regionaal (U16) 
niveau liggen: verdichten en intensiveren van het ruimtegebruik is, zeker 
op goed bereikbare plaatsen, noodzakelijk. Daarbij moet wel volop 
aandacht zijn voor het (ont)mengen van verkeersstromen. Een 
economische impuls kan ook zitten in het (regionaal) positioneren van de 
circulaire kansen op Keulschevaart en Merwedeweg voor bijvoorbeeld de 
circulaire maakindustrie.  
 
Als menging per saldo leidt tot afname ruimte voor werken, dan moet dit 
gezien de krapte elders gecompenseerd worden. Eén van de weinige 
beschikbare / geschikte plekken voor uitbreiding (en indien nodig 
compensatie) is aan de noordkant van De Corridor.  
 

4.2 Functioneel behoud De Werf, Portengensebrug en 
Angstelkade 

 
De Werf, Portengensebrug en Angstelkade hebben gemeen dat ze 
voorzien in een lokale behoefte, ze geen overlast opleveren voor 
omwonenden en zich niet direct lenen voor functiewijziging richting 
wonen. Voor deze terreinen is het toekomstperspectief functioneel 
behoud. Dit betekent dat we inzetten op het goed functioneren van deze 
terreinen in de toekomst, zonder extra uitbreidingen of economische 
impulsen; maar wél door de aanwezige kansen te pakken en de basis op 
orde te brengen.  
 

De opgaven per terrein verschillen sterk. Op Portengensebrug ligt een 
flinke verbeteropgave om de basis op orde te brengen. Het plan van 
aanpak dat daarvoor wordt opgesteld, biedt daarvoor een goede leidraad. 
Op De Werf willen we kansen benutten voor collectieve (duurzame) 
maatregelen en de uitbreidingsruimte (ca 1 hectare) benutten om ook de 
kwaliteit van de rest van het terrein te verbeteren. Op  Angstelkade willen 
we een aantal kleinere ingrepen uitvoeren. Voor dit laatste terrein geldt 
dat het gebied structurele beperkingen kent die realistisch gezien niet 
oplosbaar zijn (m.n. bereikbaarheid). Echter, omdat de locatie zich niet 
leent voor andere functies zoals wonen, kiezen we voor functioneel 
behoud.  
 
De smalle toegangsweg naar de Angstelkade  
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4.3 Beheer: Garsten Noord en Poeldijk 
 
Voor deze twee terreinen richten we ons op beheer. Daarbij is het 
uitgangspunt dat de basisvoorzieningen op orde zijn en verplichtingen 
worden nagekomen. Echter, als zich kansen of initiatieven voor 
herontwikkeling voordoen, werken we daar als gemeente aan mee. 
Uiteraard is de insteek daarbij te zoeken naar alternatieve ruimte voor de 
vertrekkers. 
 
De locatie, huidige inrichting en verschillende functies op en rond 
Garsten-Noord kent voor omwonenden, bewoners op het terrein en de 
bedrijven een aantal nadelen. Zo zijn er krappe (toegangs)wegen en er is 
behoorlijk wat zwaar verkeer, ook van landbouw in het achterliggende 
gebied. Als zich kansen voor herontwikkeling voordoen, werken we hier in 
principe aan mee, ook op de korte termijn. Zo’n kans kan zich voordoen 
als één van de grote spelers kiest voor verhuizing of een initiatief indient 
voor herontwikkeling van het gebied. Dit kan een goede impuls en 
aanleiding zijn ook de rest van het gebied te transformeren naar 
bijvoorbeeld woningen.  
 
Poeldijk is een op dit moment redelijk goed functionerend bedrijven-
terrein, met weinig overlast of issues. Vanwege de locatie in de kern 
Breukelen en dichtbij woningbouw, vinden we het logisch op de 
(middel)lange termijn (vanaf 2025-2030) toch mee te werken als 
initiatieven voor transformatie naar woningbouw zich aandienen. Ook 
een transformatie richting meer dienstverlenende of maatschappelijke 
functies (zoals gezondheidszorg, kinderopvang, e.d.) is vanuit het oogpunt 
van dit terrein logisch.  
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5 Strategie: samen aan de slag  

In dit hoofdstuk gaan we in op hoe we de visie gaan uitvoeren.  
Daarbij is helderheid over de rolverdeling van groot belang. 
Vervolgens gaan we in op de stappen die we gaan zetten om 
de visie te bereiken. Een deel van de strategie is bedoeld om 
een eenmalige inhaalslag te maken om de terreinen weer op 
niveau te krijgen. Is die stap gezet, dan is het zaak bestaande 
processen zo in te richten dat de terreinen ook op niveau 
blijven. 
 

5.1 Ondernemers en gemeente samen aan de slag 
 
De visie heeft alleen effect als deze ook tot uitvoering wordt gebracht. 
Alleen dan benutten we de kansen in Stichtse Vecht maximaal. 
Ondernemers en vastgoedeigenaren, gemeente (over de volle breedte) en 
andere overheden zijn allen gebaat bij een zo goed mogelijk 
vestigingsklimaat. Zij zijn dan ook samen aan zet om de visie tot uitvoering 
te brengen. Dit vraagt om een gezamenlijk proces, waarin alle partijen 
soms buiten gebaande paden gaan of bestaande processen (moeten) 
doorbreken. Dat begint bij de erkenning dat een goed vestigingsklimaat 
een gedeeld belang is en daarmee ook een gedeelde 
verantwoordelijkheid. 
 
Een gezamenlijk proces is ook nodig omdat de te zetten stappen om de 
terreinen toekomstbestendig te maken omvangrijk én een gedeelde 
verantwoordelijkheid zijn. Daarbij speelt ook mee dat op een aantal 
terreinen (delen van) de straat en riolering in eigendom en beheer zijn 
van VvE’s of particulieren. Ondernemers, gemeente, vastgoedeigenaren 
en andere overheden moeten dus samen aan de slag met de uitvoering! 

 
 

5.2 Strategie 

5.2.1 De basis op orde brengen en houden 
 
Om goed te kunnen ondernemen moet de basis op orde zijn: een 
bereikbare, schone, hele en veilige omgeving. Het is een voorwaarde om 
goed een onderneming te kunnen voeren. Bovendien zullen ondernemers 
op een terrein waar de basis op orde is, eerder geneigd zijn (collectief) te 
investeren in hun panden, onder andere op gebied van verduurzaming.  
 
Op veel terreinen in Stichtse Vecht ligt hier een flinke opgave. Het gaat 
hierbij bijvoorbeeld om: 

• Het verbeteren van de bereikbaarheid voor medewerkers en 
bezoekers (toegangswegen veiliger maken en parkeerproblematiek 
oplossen), onveilige verkeerssituaties oplossen.  

• De veiligheid vergroten door straatverlichting aan te brengen / te 
upgraden en de bluswatervoorziening op niveau te brengen. 

• Schoon en heel: kwaliteit van bestrating verbeteren (geen schades aan 
auto’s en wateroverlast meer), verouderde bebording aanpassen en 
uitstraling verbeteren.  

Coronacrisis, onze ambities en de uitvoering ervan 
De verwachte economische recessie zorgt voor een extra uitdaging als het 
gaat om de realisatie van de toekomstvisie. Inkomsten van ondernemers, 
de gemeentebegroting en investeringsbudgetten van derden staan onder 
druk. Door te focussen op de langetermijneffecten van de investeringen in 
de terreinen én slim te selecteren op wat nu moet en wat nog kan 
wachten, zetten we ons in om voldoende tijd en middelen los te krijgen 
om de visie uit te voeren. Gelukkig vragen niet alle acties om grote 
budgetten. Met kleine hoeveelheden procesgeld voor het opzetten van 
sterke netwerken of het aangaan van samenwerkingen kan veel bereikt 
worden.  
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Het is belangrijk deze opgave op korte termijn op te pakken, maar wel 
met de lange termijn voor ogen: wat betekenen de acties van nu voor de 
toekomst? Denk daarbij aan het aanbrengen van extra parkeerplaatsen 
alleen als het écht nodig is en alleen klimaatadaptief (halfopen 
bestrating); of in aanpak van bestrating direct fietsstroken en trottoirs aan 
te leggen.  

 
De basis op orde brengen vereist een eenmalige inhaalslag om de 
terreinen weer op niveau te brengen. De basis op orde houden is een 
continu proces. Tijdens de inhaalslag moet daarom al nagedacht worden 
over hoe de basis efficiënt (gezamenlijk) op orde gehouden kan worden 
en in hoeverre daarvoor bestaande processen anders ingericht moeten 
worden (bijvoorbeeld periodieke schouws met ondernemers en grond-
/vastgoedeigenaren). Bovendien moet voor dit onderhoud ook geld 
gereserveerd worden. Hiervoor zijn effectieve samenwerkingen tussen 
overheden, vastgoed- en grondeigenaren en ondernemers cruciaal. 

5.2.2 Organisatiegraad verhogen: effectieve samenwerkingen 
 
Goed georganiseerde bedrijventerreinen zijn een volwaardige en 
effectieve gesprekspartner voor de gemeente. Ondernemers kunnen 
daarnaast profiteren van de goede samenwerking door gezamenlijke 
inkoop en investeringen (kostenvoordelen), een veiliger en prettiger 
werkomgeving, gezamenlijke projecten rond de werving van (technisch) 
personeel of stagairs, promotie en evenementen én simpelweg door het 
hebben van een goede buur.  
 
De organisatiegraad is, met uitzondering van De Corridor, nog erg laag op 
de bedrijventerreinen in Stichtse Vecht. Er kan niet worden gewerkt aan 
een toekomstbestendig terrein als de organisatiegraad niet wordt 
verbeterd aan de kant van de ondernemers. Het onderzoek naar de 
mogelijkheden van parkmanagement van de Ondernemersvereniging 
Stichtse Vecht (OSV) uit 2017 laat zien dat het een uitdaging is 

parkmanagement van de grond te krijgen maar dat het zeker kan 
bijdragen aan de kwaliteit van het vestigingsklimaat op de terreinen. 
Starten met een minder intensieve organisatievorm is waarschijnlijk 
kansrijker. 
 
Er ligt dus een flinke opgave. Ervaringen elders in het land laten zien dat 
een ondernemersfonds of een soortgelijke regeling cruciaal (maar geen 
garantie) is om dit van de grond te krijgen. Een ondernemersfonds werkt 
door een (extra) heffing (boven)op de onroerende zaak belasting voor 
niet-woningen of reclamebelasting, en deze gelden terug te storten in een 
fonds. Dit fonds wordt beheerd door de ondernemers zélf en de middelen 
zijn vrij te besteden aan collectieve verbetermaatregelen, waarbij het 
uiteraard van belang is goed onderscheid te maken tussen extra 
maatregelen en gemeentelijke taken. In het kader hiernaast is een aantal 
goede voorbeelden opgenomen die (na het vormen van een 
ondernemersfonds) helpen bij het verbeteren van de organisatiegraad. 
Hoewel de gemeente hierin een belangrijke aanjaagfunctie kan hebben, 
zal uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor het vormen van een 
ondernemersvereniging liggen bij de ondernemers zelf.  
 
Voor de uitvoering van de visie moeten ondernemers, vastgoedeigenaren, 
gemeente en andere overheden samen aan de slag. Van de gemeente 
mag verwacht worden dat zij haar verplichtingen nakomt, open 
communiceert, integraal optreedt (geen tegenstrijdige geluiden of acties 
uit verschillende afdelingen), relatief snel handelt en  handhaaft waar 
nodig. Van ondernemers en vastgoedeigenaren mag verwacht worden dat 
zij zich aan wet- en regelgeving houden, pro-actief zijn en goede 
contacten onderhouden: onderling, met omwonenden, met 
vastgoedeigenaren en andere belanghebbenden. Zo ontstaat een 
betrouwbare en gezonde relatie tussen ondernemers en gemeente, en 
kan gezamenlijk worden gewerkt aan de uitvoering van deze visie. 
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5.2.3 Visie actief uitdragen  

 
Onduidelijkheid over de toekomst van de terreinen kan leiden tot uitstel 
van investeringen in bedrijven, panden en de omgeving. Met deze visie is 
die onduidelijkheid opgeheven. Het draagvlak voor het feit dat 
voorliggende visie er is, is daarmee groot. Bekendheid geven aan de visie 
(slechts een deel van de ondernemers is betrokken bij de visievorming), 
het uitdragen ervan en er ook naar handelen zijn daarom belangrijke 
vervolgstappen.  
 
De belangrijkste te communiceren boodschap is:  

• dat we het bedrijfsleven in onze gemeente koesteren; 

• dat we kansen willen verzilveren en optimaal gebruik gaan maken van 
onze unieke kenmerken: (in theorie) goed bereikbare terreinen in de 
dichtbevolkte en economisch sterke noordelijke Randstad; 

• dat we gezamenlijk een impuls gaan geven aan de meest kansrijke 
terreinen en knelpunten op alle terreinen oplossen; 

• dat we samen mét ondernemers werken aan het vestigingsklimaat in 
Stichtse Vecht door goede afspraken te maken en deze na te komen, 
met ondernemers mee te denken en te werken volgens het principe 
‘ja, mits’, in plaats van ‘nee, tenzij’. 

5.2.4 Ruimte voor bedrijven 
 
We vinden dat er in Stichtse Vecht voldoende ruimte moet zijn voor 
bedrijven. Daarbij moet altijd een weging worden gemaakt met andere 
functies (groen, wonen, cultuurhistorie, infrastructuur, etc.). We merken 
op dat bij transformatie van terreinen het netto areaal bedrijventerrein in 
Stichtse Vecht op tenminste het huidige niveau moet blijven. Daarmee 
willen we de gevestigde bedrijven ruimte bieden om uit te breiden op hun 
huidige locatie, of, als dat niet kan, alternatieve vestigingsmogelijkheden 
te bieden op bestaande terreinen in Stichtse Vecht. We willen 

Verbeteren organisatiegraad 
Voorbeelden van maatregelen om de organisatiegraad op de individuele 
terreinen te verbeteren (het gaat altijd om een combinatie van maatregelen): 

• Een perspectief / visie te schetsen dat de onderlegger is voor 
gezamenlijke actie.  

• Gerichte investeringen doen, mogelijk met subsidies als trigger money.  

• Afspraken te maken per terrein, deze goed vastleggen en nakomen (van 
twee kanten). 

• Ervoor te zorgen dat ondernemers beter inzicht krijgen elkaars issues 
(gedeelde smart), dat deze vrijwel altijd deels met elkaar te maken 
hebben en dat het meerwaarde heeft deze collectief op te lossen (meer 
‘waar voor je geld’).  

• Het, mogelijk in overleg met de OVSV, organiseren van informatieve en 
netwerkbijeenkomsten van ondernemers over verschillende inhoudelijke 
(energiebesparing, veiligheid) maar ook organisatorische thema’s 
(subsidies, meerwaarde van ondernemersverenigingen, Bedrijven 
Investeringszone). Het gebruik van gastsprekers, bijvoorbeeld van een 
succesvolle ondernemersvereniging of BIZ uit de regio, werkt heel 
aansprekend. 

• Beginnen bij laaghangend fruit: een groot deel van de ondernemers is 
geïnteresseerd in gezamenlijke maatregelen rond parkeren of verbeteren 
van de veiligheid (keurmerk veilig ondernemen bijvoorbeeld) 

• Instellen van een ‘platform bedrijventerreinen’ op gemeentelijk niveau 
waarop ondernemers input kunnen leveren over het reilen zeilen op de 
terreinen; dit eerste gesprek kan een voedingsbodem zijn voor collectieve 
maatregelen. 

• Begin bij een business case, bijvoorbeeld voor collectieve inkoop 
afvalinzameling is al snel een goede businesscase te maken; waardoor 
men elkaar leert kennen en inzicht komt in de meerwaarde die 
collectiviteit kan bieden.  

• Gebruik maken van bedrijfsovernames, nieuwvestiging of opvolging door 
direct in gesprek te gaan na dergelijke gebeurtenissen. De praktijk laat 
zien dat de behoefte aan collectieve maatregelen of een bepaalde 
organisatiegraad erg persoonsafhankelijk kan zijn. Goed inzicht hebben in 
wat er op de terreinen gebeurt, is hier de eerste stap voor. 
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alternatieven kunnen bieden als bedrijventerreinen of –locaties worden 
opgeheven.  
Mogelijkheden kunnen zijn: 

• de mogelijkheden tot een verdere intensivering van het gebruik (o.a. 
hoger bouwen waar dat kan), mede aansluitend op het regionale 
advies om ruimtegebruik te intensiveren. 

• opvangen van ruimtevraag worden door bestaande gebieden (zoals 
de Keulschevaart) beter te benutten.  

• Als dat niet voldoende is om in uitbreiding en schuifruimte te 
voorzien, overwegen we een uitbreiding in aansluiting op de huidige 
terreinen in de Knoop Breukelen. Een mogelijk geschikte 
uitbreidingslocatie is gelegen ten noorden van de huidige Corridor. 
Daarvoor zijn echter wel infrastructurele maatregelen nodig. 

 
Mocht het voor een bedrijf niet lukken een geschikte ruimte te vinden in 
Stichtse Vecht, dan gaan we met de regio in gesprek voor een alternatieve 
plek. Zo blijft werkgelegenheid in elk geval voor de regio behouden.  
 
Daarnaast zorgen we ervoor dat bij diverse ruimtelijke ontwikkelingen in 
de gemeente de belangen van het bedrijfsleven worden meegenomen. 
Zeker als de druk op de ruimte toeneemt, is dit een blijvend 
aandachtspunt. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van woningbouw-
ontwikkelingen voor de bereikbaarheid en verkeersveiligheid voor het 
verkeer van en naar nabijgelegen bedrijfsleven. 

5.2.5 Kansen benutten 
 
Voor de uitvoering van de visie moeten we de kansen die zich voordoen, 
met beide handen aangrijpen. Dat kan door mee te werken aan 
initiatieven die tot een ruimtelijk-economische verbetering leiden op de 
terreinen (en daarin waar nodig en acceptabel af te wijken van 
bestemmingsplannen); ontwikkelingen op individuele kavels aan te 
grijpen om een groter gebied aan te pakken en door andere ondernemers 

en vastgoedeigenaren te inspireren en verleiden aan de hand van de 
lopende initiatieven. Denk aan fysiek-ruimtelijke ingrepen, maar ook 
minder zichtbare zaken, zoals snel glasvezelinternet (waarvan het belang 
sinds de coronacrisis verder is toegenomen).  
 
Een tweetal recente ontwikkelingen zien we op dit moment als 
belangrijke kansen om op in te grijpen: 

• Hernieuwd elan door bedrijfsovernames / -opvolging kan een goede 
kans zijn om de organisatiegraad op peil te brengen. Dit doet zich 
bijvoorbeeld voor op Keulschevaart.  

• Initiatieven op bestaande terreinen, zoals investeringen in en sloop-
nieuwbouw van panden op Maarssenbroek en Keulschevaart. 
Daarnaast vinden we het, hoewel over de precieze invulling nog geen 
akkoord is, positief dat er een initiatief is om de kavel op de kop van 
de Merwedeweg te herontwikkeling.  

 
Al deze ontwikkelingen verbeteren uiteindelijk de marktpositie van het 
vastgoed en de uitstraling van de terreinen. Daarnaast willen (nieuwe) 
investeerders of eigenaars het maximale uit het vastgoed halen, zij 
hebben dus belang bij het op orde brengen en houden van het terrein.  
 

  
Bovenaanzicht initiatiefplan Merwedeweg 3  
(Van Herk Groep / Knevel architecten) 
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5.3 Voorwaarden voor de uitvoering 
 
Voor de uitvoering van de strategie zijn twee belangrijke voorwaarden 
van belang. Ten eerste moet in de gemeentelijk begroting 
investeringsgeld gereserveerd worden voor de aanpak van achterstallig 
onderhoud (het deel van de basiskwaliteit waarvoor de gemeente aan de 
lat staat), én voor procesgeld om een aanpak hiervoor op te stellen, 
goede afspraken hierover te maken en het behoud van deze basiskwaliteit 
in te regelen. 
 
Ten tweede is een ondernemersfonds of een soortgelijk middel een 
voorwaarde om terreinen met de ondernemers toekomstbestendig te 
maken, zoals ook genoemd onder 5.2.2. Deze regeling komt niet vanzelf 
van de grond: er is capaciteit en procesgeld nodig om dit op te zetten. 
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6 Ontwikkelperspectief per 
terrein 

De visie is uitgewerkt tot op het niveau van de verschillende 
terreinen. In dit hoofdstuk schetsen we per terrein het 
perspectief voor 2030 / 2035 zoals we dat nu voor ons zien.  
 
Per bedrijventerrein is in korte bewoordingen een ontwikkelperspectief 
voor 2030 / 2035 weergegeven, als het gaat om de aard en functie van de 
terreinen en de positie van het terrein in de gemeente en regio. Qua 
volgorde volgen we de lijn van de (drieledige visie): bedrijventerreinen 
waar we een economische impuls en kwaliteitsverbetering nodig achten 
(paragraaf 6.1 t/m 6.4); waar we functioneel behoud (6.5 t/m 6.7) en 
beheer nastreven (6.8 en 6.9).  
 
We geven vervolgens per terrein aan wat de belangrijkste verbeteringen / 
veranderingen zijn op sociaaleconomisch en fysiek-ruimtelijk vlak en op 
gebied van duurzaamheid. Voor elk terrein geldt dat de minimale 
basiskwaliteit op orde wordt gebracht, we de organisatiegraad zo veel 
mogelijk willen verbeteren en open staan voor (collectieve) initiatieven 
van ondernemers. Voor elk terrein brengt dat andere accenten met zich 
mee. In het ontwikkelperspectief per terrein is juist voor deze accenten 
plaats en geeft aan welke kansen we tussen nu en 2030 / 2035 willen 
benutten. 
 
Om tot het ontwikkelperspectief te komen zal uiteindelijk per terrein een 
aantal acties moeten worden uitgevoerd. In het visietraject is met de 
ondernemers en gemeente verkend welke acties dat zouden kunnen zijn, 
dit overzicht is opgenomen in bijlage 1. De acties in de bijlage zijn een 
aanzet om in het vervolg per terrein het gesprek te voeren.  

6.1 Ontwikkelperspectief Maarssenbroek 
 

 

  

  

  

Modern (up-to-date) bedrijventerrein met gemengd karakter; 
met focus op (stads)logistiek, productie en de reeds aanwezige 
(grootschalige) detailhandelsvestigingen. Met name gericht op 
regio Utrecht. 

 
Sociaaleconomisch 

• Economisch succesvol, hoge dichtheid 
banen en toegevoegde waarde 

• Organisatie heeft verbinding gezochtbij 
Industrievereniging Lage Weide 

• Onderwijs-arbeidsmarkt goed 
aangesloten 

• Detailhandel floreert 

 
Fysiek-ruimtelijk 

• Goed ingepast in de nabije woon-
omgeving 

• Beter bereikbaar per OV en fiets door 
relatief eenvoudige maatregelen 

• Ruimte geboden aan ontwikkeling 

 
Duurzaamheid 

• Regionaal kerngebied voor emissieloze 
stadslogistiek 

• Circulaire hub voor de regio aan 
kanaalzijde 

• Lift mee op initiatieven OVSV, ECUB en 
ILW 

• Samenhang woongebied: weinig 
wederzijdse hinder (lucht-, verkeers- en 
geluidhinder) 

• Voorbereid op zware buien en hitte 
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6.2 Ontwikkelperspectief De Corridor  
 

 

  

  

  

6.3 Ontwikkelperspectief Merwedeweg  
 

 
 

  

  

  
 

Vooruitstrevend en hoogwaardig bedrijvenpark met 
vooral zakelijke en commerciële dienstverlening. Aan 
de noordkant is een uitbreiding gerealiseerd en de infra 
is daarop aangepast. Het park heeft een 
bovenregionale functie. 

 
Sociaaleconomisch 

• Economisch succesvol, hoge dichtheid 
banen en toegevoegde waarde 

• Hoge organisatiegraad, die op veel 
vlakken profiteert van collectieve inzet 
(o.a. KVO, collectieve energie) 

 
Fysiek-ruimtelijk 

• Uitbreiding aan noordkant 
gerealiseerd, met ingrepen auto-
bereikbaarheid  

• Eigendoms- en beheerssituatie is 
helder en logisch 

• Fietspaden aangelegd 

• Glasvezel uitgebreid  

• Aandachtspunten riolering opgelost 

 
Duurzaamheid 

 

• Prettige verblijfsomgeving en fiets-
/loopverbinding naar station 

• Collectieve, hernieuwbare 
energievoorziening (opwek + opslag 
(smart grid met autodealers)), indien 
mogelijk zelfs netto energieproducent 

• Energiebesparing bij bedrijven zelf en 
in buitenruimte 

Modern (up-to-date) bedrijventerrein met verschillende 
typen bedrijvigheid, vooral in de productie en logistiek, 
met (boven)regionale functie. 
 

 
Sociaaleconomisch 

• Eerste collectieve maatregelen 
getroffen, hierdoor organisatiegraad 
slagvaardiger 

• Aantal vooruitstrevende, sterk 
groeiende bedrijven 

• Samenwerking onderwijs is versterkt 

 
Fysiek-ruimtelijk 

• Goede en veilige fiets-/ 
loopvoorzieningen 

• Collectief glasvezel georganiseerd  

• Nummering / adressering logisch en op 
orde  

• Druk op waterleiding toereikend (blus- 
en drinkwater) 

• Kavel kop Merwedeweg herontwikkeld 

 
Duurzaamheid 

 

• Op hittestress en wateroverlast 
aangepaste buitenruimte  

• Collectieve zonne-energie-voorziening 

• Uitwisseling warmte verkend en waar 
mogelijk toegepast  

• Circulaire potentie optimaal benut 
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6.4 Ontwikkelperspectief Keulschevaart  
 

 

  

  

  

6.5 Ontwikkelperspectief De Werf  
 

 

  

  

  
 

Modern (up-to-date) bedrijventerrein met verschillende 
typen bedrijvigheid, vooral in de productie en logistiek, 
met (boven)regionale functie. 

 
Sociaaleconomisch 

• Intensiever gebruik ruimte noordkant, 
o.a. qua banen / ha 

• Fysieke en ervaren veiligheid sterk 
verbeterd, geen knelpunt meer voor 
arbeidskrachten 

• Braakliggende kavels zijn intensief 
ingevuld 

• Hoge organisatiegraad door doorbraak 
eigendomsverhoudingen 

• Investeringskracht ondernemers en 
eigenaren hoger 

 
Fysiek-ruimtelijk 

• Meer ruimte voor ontwikkeling  

• Vastgoedwaarde representatief aan 
knoop-/plaatswaarde 

• Betere  / veiligere loopverbinding naar 
station 

• Collectief glasvezel gerealiseerd 

 
Duurzaamheid 

 

• Op hittestress en wateroverlast 
aangepaste buitenruimte  

• Collectieve zonne-energie-voorziening 

• Geuroverlast tot minimum beperkt 

• Circulaire potentie benut 
 

Modern (up-to-date) bedrijventerrein met kleinschalige 
bedrijvigheid. Wonen en werken bestaan zonder 
overlast naast elkaar. Bedrijven op het terrein zijn 
vooral lokaal gebonden 

 
Sociaaleconomisch 

• Werkgelegenheid op niveau 2019, 
wellicht verhoogd door invulling kavel 

• Organisatiegraad verhoogd / 
geformaliseerd  

• Aantrekkelijk woon-werkmilieu voor 
lokaal gewortelde ondernemers  

 
Fysiek-ruimtelijk 

• Vrijliggende kavel is ontwikkeld 

• Oplossing voor parkeerprobleem 
gevonden 

• Uitbreidingsplan gerealiseerd  

 
Duurzaamheid 

 

• (collectieve) en individuele 
verduurzamingsmaatregelen zoals 
laadpalen gerealiseerd. 

• Delen van elkaars reststoffen en –
warmte komt op gang 

• Klimaatbestendig ingerichte 
buitenruimte 



36 
  

6.6 Ontwikkelperspectief Portengensebrug  
 
 
 
 
 

  

  

  

6.7 Ontwikkelperspectief Angstelkade  
 

 

  

  

  

 
Sociaaleconomisch 

• Veiliger door realisatie verlichting 

• Organisatiegraad verbeterd en 
geformaliseerd  

• Ondernemers die uit jasje zijn gegroeid 
hebben goede doorgroeiplek gevonden 

 
Fysiek-ruimtelijk 

• Straat en op- en afritten in goede staat 

• Digitaal (glasvezel) optimaal bereikbaar 

• Riolering op orde  

• Collectieve parkeervoorziening 
gerealiseerd  

• Oplossing gevonden voor effecten 
bodemdaling 

• Verouderde panden herontwikkeld 

 
Duurzaamheid 

 

• (collectieve) en individuele energie-
opwekking gerealiseerd 

• Waterhuishouding op orde  

• Klimaatbestendig ingerichte 
buitenruimte 
 

Functioneel ingericht, kleinschalig bedrijventerrein met 
verschillende typen bedrijven. Het terrein functioneert 
voldoende voor zittende ondernemers. 

 
Sociaaleconomisch 

• Veiliger door realisatie verlichting 

• Organisatiegraad vanuit VVE verder 
verbeterd en geformaliseerd 

• Door collectieve ingrepen geen 
veiligheidsissues of ondermijning meer 

• Geen verdere groei sinds 2019-2020 

• Heldere afspraken en 
verantwoordelijkheden 

 
Fysiek-ruimtelijk 

• Aangepaste nummering en straten en 
daarover helderheid bij instanties 

• Digitale bereikbaarheid verbeterd  

• Ondernemers realiseren dat 
bereikbaarheid blijvend knelpunt is, 
hebben er afspraken over gemaakt 
voor zover mogelijk  

 
Duurzaamheid 

 

• (collectieve) en individuele energie-
opwekking gerealiseerd 

• Waterhuishouding nog steeds op orde 
(afgekoppeld systeem)  

• Klimaatbestendig ingerichte 
buitenruimte 

Modern (up-to-date) bedrijventerrein, met verschillende typen 
kleinschalige bedrijvigheid, sterk gebonden aan de omliggende 
kernen.  
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6.8 Ontwikkelperspectief Poeldijk  
 

 
 

  
 

  

  
 

6.9 Ontwikkelperspectief Garsten Noord  
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  
 
 

Functioneel ingericht, kleinschalig bedrijventerrein, 
lokaal gebonden. Herontwikkeld tot woon- of gemengd 
woon-werkgebied als kansen zich hebben aangediend. 
Evt. vertrokken bedrijven hebben een goede 
alternatieve locatie gevonden. 

 
Sociaaleconomisch 

• Plek voor lokale bedrijven, economisch 
toegevoegde  waarde voor Breukelen 

• Start- / doorgroeimogelijkheden voor 
Breukelse ondernemers  

• Organisatiegraad verhoogd: VVE is 
opgezet en functioneert al enkele jaren 
goed 

 
Fysiek-ruimtelijk 

• Toegang tot OV-halte op het terrein 
verbeterd 

• Looproute naar het station Breukelen 
versterkt 

• Verkeersveiligheid verbeterd  

 
Duurzaamheid 

 

• Leereffecten van duurzame installateur 
op terrein hebben vruchten 
afgeworpen 

• Hinder en overlast blijft beperkt in 
verband met ligging nabij woonwijk 

• Groenere inrichting 
 

 
Sociaaleconomisch 

• Hinder / conflicten met omgeving sterk 
beperkt t.o.v. 2019 

• Bij herontwikkeling alternatieve ruimte 
bieden voor ondernemers Bij 
herontwikkeling grote bedrijven op 
bovenregionaal schaalniveau 
alternatieven bieden 

 
Fysiek-ruimtelijk 

• Herontwikkeling kavels t.o. 
bedrijvigheid uitgesteld d  

• Digitale bereikbaarheid op orde maken 
met oog op herontwikkeling  

 
Duurzaamheid 

 

• Individuele maatregelen energie-
opwekking gefaciliteerd 

• Klimaatbestendig ingerichte 
buitenruimte 
 

Functioneel ingericht, kleinschalig bedrijventerrein, 
lokaal gebonden. Herontwikkeld als kansen zich 
hebben aangediend, waarbij bedrijven in de gemeente 
/ regio een goede alternatieve locatie hebben 
gevonden. 
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Bijlage 1 Verkenning aanpak per 
terrein 

In het totstandkomingstraject van de visie is met ondernemers 
verkend welke zaken volgens hen aangepakt moeten worden 
om het toekomstbeeld te bereiken. In deze bijlage is daar per 
terrein een beeld van gegeven. Deze overzichten zijn de input 
vanuit de ondernemers voor een nog op te stellen 
uitvoeringsprogramma 
 
B1: Verkenning acties Maarssenbroek 
 Wat 

1 Verkeerseffecten woningbouw plus andere functies integraler en 
uitgebreider in beeld brengen  

2 Waarde verzilveren door meer ruimte te bieden aan initiatieven waar 
mogelijk 

3 Organisatiegraad verhogen, i.s.m. bestaande ondernemersverenigingen  

4 N.a.v. actie 1 verkeersverbeterplan opstellen: 

• Routing 

• Wegennetwerk (veel doodlopend) 

• Scheiden verkeersstromen fiets-auto / bedrijf-bewoning / klant en 
werknemer / leverancier  

5 Overwegen clustering functies binnen deelgebieden M’broek (hogere 
milieucategorieën, PDV/GDV, reguliere detailhandel) 

 
B2: Verkenning acties De Corridor 
 Wat 

1 Doorbraak realiseren in eigendomssituatie  

2 Verkeerseffecten uitbreiding noordzijde onderzoeken en meenemen in 

beslissing tot uitbreiding 

3 Organisatiegraad verhogen door extra ondersteuning  

4 Verkeersverbeterplan ontwikkelen, mede n.a.v. actie 2: 

• Fietspad aanleggen 

• Verlichting verbeteren (o.a. zebrapaden) met direct LED 

• Ontsluiting ‘park’ 

5 Collectief verbeterplan “Duurzame en groene Corridor” 

• zonnepanelen (collectief per blok?)  

• Voorzieningen voor elektrisch rijden (en tegelijkertijd 
opslagvoorziening (smart grid) onderzoeken 

• Gescheiden afvalinzameling  

• Inrichting park 

• Urgentie creëren en start maken hierin 

 
B3: Verkenning acties Merwedeweg 
 Wat 

1 Doorbraak realiseren in verkrotte pand op kop van het terrein 
(duimschroeven). Plus communicatie daarover met ondernemer s op het 
terrein. 

2 Herinrichting terrein: 

• Verkeersveiligheid vergroten, o.a. ook voor scholieren, fietsers en 
wandelaars 

• Effecten verzakking aanpakken en zoveel mogelijk voorkomen 

• Nummering & routering verbeteren 

• Druk op blus- en drinkwaterleiding  

• Verlichting verbeteren 

3 Eerste collectieve maatregelen treffen op: 

• veiligheid  

• glasvezel  

• Verduurzaming (onderzoek geschiktheid elektriciteitsnet voor 
laadpunten auto’s en evt aanleg ervan) ?  

 



39 
  

B4: Verkenning acties Keulschevaart 
 Wat 

1 Ruimtelijk plan ontwikkelen om eigenaar te verleiden (bv meer mogelijk 
maken) en aan uitvoering voorwaarden stellen.  

2 Onderzoeken eigendom riool en weg 

3 Organisatiegraad verhogen door:  

• Perspectief / visie actie 1 als aanjager 

• Trigger money 

• Aantonen meerwaarde collectiviteit 

• Faciliteren organisatievorm 

 
B5: Verkenning acties De Werf 
 Wat 

1 Stimuleren verbeteren / formaliseren organisatiegraad 

2 Gesprek eigenaar kavel over invulling ervan (en uitbreiding):  en 
ontwikkeling van de grond laten komen 

3 Kwaliteit groen verhogen 

4 Beveiligingsmaatregelen – collectief camera’s + verduurzamen 

 
B6: Verkenning acties Portengensebrug 
 Wat 

1 Plan van aanpak / scenarioplan opstellen 

2 Digitale bereikbaarheid collectief verbeteren: glasvezel, meenemen in 
aanpak buitenruimte 

 
B7: Verkenning acties Angstelkade 
 Wat 

1 Doorbraak realiseren in vormen VVE, b.v. door inzet procesmanager  

2 Aanpakken nummering & adressering t.b.v instanties 

 

B8: Verkenning acties Poeldijk 
 Wat 

1 Verkeersmaatregelen: veiligheid (scholieren) en looproute naar OV-halte 
verbeteren:Fietspad doortrekken tot ingang school vanwege veiligheid 

2 Communicatie verbeteren: ook bewoners van de woonwagens 
meenemen rond zaken op het bedrijventerrein .  

3 Onderzoeken (on)mogelijkheden voorkeursbeleid bepaalde sectoren: 
voorkeur aan servicegerichte lokale bedrijven die veel bewegingen 
maken tussen bedrijf en klant in de dorpen/wijken 

 
B9: Verkenning acties Garsten-Noord 
 Wat 

1 Buurtgesprek bedrijven, bewoners, grondeigenaren over 
toekomstperspectief gebied, overlast, e.d.  en vervolgens hier afspraken 
over maken 

2 Blijvend aandacht voor heldere, open communicatie gemeente -> 
ondernemers en vice versa 

3 Vernieuwing bestemmingsplan afronden. Aandachtspunten: 

• Bestemmingsplan versus bevinding klachten wonen 

• Beperkingen in de uitbreiding bedrijven 

• Op termijn wonen of wonen én werken? 
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