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De bedrijvigheid van Stichtse Vecht heeft per bedrijventerrrein geen duidelijk branchering, maar 
onderscheidt zich op twee aspecten: 

1. Relatief veel industriële werkgelegenheid op bedrijventerreinen, met name veel maakindustrie. 
Hier ligt wellicht een kans om samenwerking van bedrijven te stimuleren, samen met Ronde 
Venen en Woerden. 

2. Prognose werkgelegenheidsgroei op bestaande werklocaties tussen 2016 en 2040, vooral 
groei op informele werklocaties. Op dat vlak is nog groei van werkgelegenheid mogelijk, terwijl 
de mogelijkheden voor groei op de bedrijventerreinen heel beperkt is.1 

 

Werktafel 1: branchering bedrijventerreinen 
Vraagstelling 1:  Hoe kan branchering van maakindustrie worden gestimuleerd? 

Vraagstelling 2:  Op welke wijze kan de samenwerking van de bestaande maakindustrie 
worden gestimuleerd, eventueel samen met de gemeenten Ronde Venen en 
Woerden? 

Werktafel 2: stimuleren informele werklocaties 
Vraagstelling: Op welke wijze kan Stichtse Vecht het ontstaan van informele werklocaties 

stimuleren? Welke instrumenten moeten worden gebruikt: 

1. Verruiming voor werken aan huis en bestemmingsverruiming detailhandel in 
bestemmingsplannen. 

2. Stimuleren en faciliteren van bedrijven die mogelijkheden voor informele 
werklocaties aanbieden. 

3. Zelf ruimte aanbieden voor informele werklocaties (kantine GAK-gebouw, 
hoofdgebouw Boom en Bosch) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INFORMATIE  - Overzicht Bedrijventerreinen Stichtse Vecht2 

4.1 Angstelkade 

Netto bedrijventerrein: 3 ha  Vestigingen / Arbeidsplaatsen: 18 / 54 

Kenmerk  Toelichting 
Ligging   Bedrijventerrein Angstelkade ligt ten westen van Loenen aan de Vecht, aan de 

overzijde van het Amsterdam-Rijnkanaal. De locatie wordt ten oosten begrensd door 
Amsterdam-Rijnkanaal en ten westen door de snelweg A2. De dichtstbijzijnde oprit 
van de A2 ligt op circa 5 km afstand. 

Situatie   Angstelkade is uitgegeven in het jaar 1994. De omgeving van het bedrijventerrein is 
van een redelijke kwaliteit met woningen aan het water. Angstelkade kent relatief 
weinig leegstand en beschikt nog over 0,2 hectare uit te geven grond. 

Bedrijven  Op Angstelkade zijn 18 eindgebruikers gevestigd, dat is hetzelfde aantal als in 2011. 
De panden komen uit verschillende bouwjaren. Het terrein is nog altijd in 
ontwikkeling. 

Werkgelegenheid Bedrijventerrein Angstelkade biedt ruimte aan 54 arbeidsplaatsen. Dit is een daling 
van circa 39% ten opzichte van 2011. Circa 37% van het aantal banen is toe te 
rekenen aan de sector industrie. Daarnaast bestaat de werkgelegenheid op 
Angstelkade voor 31% uit zakelijke dienstverlening, 11% uit de sector handel en nog 
zo’n 9% uit overige sectoren. 

 
 
4.2 Breukelerwaard 
                                                      
1 Analyse van Gerlof Rienstra tijdens de werkconferentie economie van 22 mei 2019. 
2 Bijlage 4 van STEC studie “Bedrijvigheid in beeld – bedrijventerrreinenscan gemeente Stichtse 
Vecht, 18 oktober 2016. 
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Netto bedrijventerrein: 12,2 ha  Vestigingen / Arbeidsplaatsen: 80 / 2121 

Kenmerk  Toelichting 
Ligging   Bedrijventerrein Breukelerwaard ligt ten westen van Breukelen, aan de overzijde van 

Amsterdam-Rijnkanaal. De locatie wordt ten oosten begrensd door Amsterdam- 
Rijnkanaal en ten westen door de snelweg A2. De dichtstbijzijnde oprit van de A2 ligt 
aan de zuidkant van het terrein. 

Situatie   Breukelerwaard is uitgegeven in het jaar 2000. De omgeving van het bedrijventerrein is 
van een hoogwaardige kwaliteit met uitstekende infrastructuur. Eén zesde van het totaal 
aantal vierkante meter leegstaande bedrijven in de gemeente Stichtse Vecht staat op 
Breukelerwaard. Het terrein beschikt nog over 1,1 hectare uit te geven grond. 

Bedrijven  Op Breukelerwaard zijn 80 eindgebruikers gevestigd, dat zijn er 28 meer dan in 2011, een 
toename van 54%. De panden zijn niet ouder dan 15 jaar. Het terrein is nog altijd in 
ontwikkeling. 

Werkgelegenheid Bedrijventerrein Breukelerwaard biedt ruimte aan 2121 arbeidsplaatsen. Dit is een 
stijging van circa 11% ten opzichte van 2011. Circa 41% van het aantal banen is toe te 
rekenen aan de sector handel. Daarnaast bestaat de werkgelegenheid op 
Breukelerwaard voor 9% uit zakelijke dienstverlening, 18% uit de sector horeca en zo’n 
8% uit industrie. 

Bestemmingsplan Het maximum bebouwingspercentage voor Breukelerwaard is meer dan 60%. De 
maximale bouwhoogte op het bedrijventerrein is tussen de 8 en 12 meter. Het 
bedrijventerrein is geschikt voor bedrijven tot en met milieucategorie 3. 

 
4.3 De Werf 
 
Netto bedrijventerrein: 1 ha  Vestigingen / Arbeidsplaatsen: 15 / 46 

Kenmerk  Toelichting 
Ligging   Bedrijventerrein De Werf ligt ten noordwesten van Loenen aan de Vecht in het 

buurtschap Kerklaan. De locatie wordt ten westen begrensd door Amsterdam- 
Rijnkanaal. De dichtstbijzijnde oprit van de A2 ligt op circa 3 km afstand. 

Situatie   De Werf is uitgegeven in het jaar 1984. De omgeving van het bedrijventerrein is van een 
redelijke kwaliteit met woningen in het buurtschap. De Werf is een kleinschalig hofje en 
kent geen leegstand. 

Bedrijven  Op De Werf zijn 15 eindgebruikers gevestigd. De panden komen uit verschillende 
bouwjaren, maar over het algemeen uit de jaren 80. 

Werkgelegenheid Bedrijventerrein De Werf biedt ruimte aan 46 arbeidsplaatsen. Circa 33% van het aantal 
banen is toe te rekenen aan de bouwsector. Daarnaast bestaat de werkgelegenheid op 
De Werf voor 21% uit handel, 9% uit de zakelijke dienstverlening en nog zo’n 9% uit 
overige sectoren. 

Bestemmingsplan Het maximum bebouwingspercentage voor De Werf is 60% De maximale bouwhoogte 
op het bedrijventerrein is tussen de 8 en 12 meter. Het bedrijventerrein is geschikt voor 
bedrijven tot en met milieucategorie 3. 

 
 
4.4 Maarssenbroek 

Netto bedrijventerrein: 26,5 ha  Vestigingen / Arbeidsplaatsen: 84 / 968 

Kenmerk  Toelichting 
Ligging   Bedrijventerrein Maarssenbroek ligt ten zuidoosten van Maarssen, aan de rand van de 

stad Utrecht. De locatie wordt ten zuidoosten begrensd door de N230. De dichtstbijzijnde 
oprit van de A2 ligt ten de zuiden van het terrein op 1,5 km. 

Situatie   Maarssenbroek is uitgegeven in het jaar 1990. De omgeving van het bedrijventerrein is 
van een hoogwaardige kwaliteit met uitstekende infrastructuur. Bijna één derde van het 
totaal aantal vierkante meter leegstaande bedrijven in de gemeente Stichtse Vecht staat 
op Maarssenbroek. 

Bedrijven  Op Maarssenbroek zijn 84 eindgebruikers gevestigd, dat zijn er 5 minder dan in 2011. De 
panden komen uit verschillende bouwjaren, maar komen overwegend uit eind jaren 90. 
Werkgelegenheid Bedrijventerrein Maarssenbroek biedt ruimte aan 968 arbeidsplaatsen. Dit is 
een daling van circa 27% ten opzichte van 2011. Circa 32% van het aantal banen is toe te 
rekenen aan de sector handel. Daarnaast bestaat de werkgelegenheid op Maarssenbroek voor 
10% uit industrie, 16% uit de sector vervoer en opslag en zo’n 25% uit de overige sector. 
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Bestemmingsplan Het maximum bebouwingspercentage voor Maarssenbroek ligt tussen de 50 en 60%. De 
maximale bouwhoogte op het bedrijventerrein is tussen de 8 en 12 meter. Het 
bedrijventerrein is geschikt voor bedrijven tot en met milieucategorie 4.2 en in sommige 
gevallen hoger. 

 
4.5 Merwedeweg 
 
Netto bedrijventerrein: 4,5 ha  Vestigingen / Arbeidsplaatsen: 22 / 198 

Kenmerk  Toelichting 
Ligging   Bedrijventerrein Merwedeweg ligt ten westen van Breukelen, aan de overzijde van 

Amsterdam-Rijnkanaal. De locatie wordt ten oosten begrensd door Amsterdam- 
Rijnkanaal en ten westen door de snelweg A2. De dichtstbijzijnde oprit van de A2 ligt 
aan de noordkant van het terrein. 

Situatie   Merwedeweg is uitgegeven in het jaar 1970. De omgeving van het bedrijventerrein is 
van een redelijk kwaliteit. 

Bedrijven  Op Merwedeweg zijn 22 eindgebruikers gevestigd, dat is er één meer dan in 2011. De 
panden komen uit verschillende bouwjaren, voornamelijk uit 1985-1995 en begin 2000. 
Werkgelegenheid Bedrijventerrein Merwedeweg biedt ruimte aan 198 arbeidsplaatsen. Dit is 
een daling 
van circa 4% ten opzichte van 2011. Circa 39% van het aantal banen is toe te rekenen aan 
de industriesector en 36% aan groot- en detailhandel. Daarnaast bestaat de 
werkgelegenheid op Merwedeweg voor 28% uit handel, 14% uit de bouwsector en zo’n 
2% uit zakelijke dienstverlening. 

Bestemmingsplan Het maximum bebouwingspercentage voor Merwedeweg is meer dan 60%. De 
maximale bouwhoogte op het bedrijventerrein is tussen de 8 en 12 meter. Het 
bedrijventerrein is geschikt voor bedrijven tot en met milieucategorie 3. 

 
4.6 Keulschevaart 
 
Netto bedrijventerrein: 8 ha  Vestigingen / Arbeidsplaatsen: 42 / 597 

Kenmerk  Toelichting 
Ligging   Bedrijventerrein Keulschevaart ligt ten westen van Breukelen, aan de overzijde van 

Amsterdam-Rijnkanaal. De locatie wordt ten oosten begrensd door Amsterdam- 
Rijnkanaal en ten westen door de snelweg A2. De dichtstbijzijnde oprit van de A2 ligt 
aan de noordkant van het terrein. 

Situatie   Keulschevaart is uitgegeven in het jaar 1970. De omgeving van het bedrijventerrein is 
relatief grijs en versteend. Meer dan de helft van het totaal aantal vierkante meter 
leegstaande bedrijven in de gemeente Stichtse Vecht staat op Keulschevaart. Het terrein 
beschikt niet over uit te geven grond. 
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Bedrijven  Op Keulschevaart zijn 42 eindgebruikers gevestigd, dat is evenveel als in 2011. De 

panden komen uit verschillende bouwjaren, voornamelijk uit 1985-1995 en begin 2000. 
Werkgelegenheid Bedrijventerrein Keulschevaart biedt ruimte aan 399 arbeidsplaatsen. Dit is 
een stijging 
van circa 2,5% ten opzichte van 2011. Circa 45% van het aantal banen is toe te rekenen 
aan de industriesector. Daarnaast bestaat de werkgelegenheid op Keulschevaart voor 
25% uit handel, 14% uit de bouwsector en zo’n 2% uit zakelijke dienstverlening. 

Bestemmingsplan Het maximum bebouwingspercentage voor Keulschevaart is meer dan 60%. De 
maximale bouwhoogte op het bedrijventerrein is tussen de 8 en 12 meter. Het 
bedrijventerrein is geschikt voor bedrijven tot en met milieucategorie 3. 

 
4.7 Portengense Brug 
 
Netto bedrijventerrein: 1 ha  Vestigingen / Arbeidsplaatsen: 12 / 54 

Kenmerk  Toelichting 
Ligging   Bedrijventerrein Portengensebrug ligt ten noorden van Kockengen. Het terrein ligt op 

300 meter ten noorden van de N401 af. De dichtstbijzijnde oprit van de A2 ligt op circa 2 
km afstand. 

Situatie   Portengensebrug is uitgegeven in het jaar 1980 als één bedrijf, inmiddels bestaat het 
terrein uit meerdere kleine bedrijven. De omgeving van het bedrijventerrein is van een 
matige kwaliteit. Portengensebrug kent geen leegstand en beschikt ook niet over nog uit 
te geven grond. Op het terrein zijn verdere enkele (mobiele) woningen gevestigd. 

Bedrijven  Op Portengensebrug zijn 12 eindgebruikers gevestigd, dat is hetzelfde aantal als in 2011. 
De panden komen uit verschillende bouwjaren, maar over het algemeen uit de jaren 80. 

Werkgelegenheid Bedrijventerrein Portengensebrug biedt ruimte aan 54 arbeidsplaatsen. Dit is een daling 
van circa 17% ten opzichte van 2011. Circa 50% van het aantal banen is toe te rekenen 
aan de bouwsector. Daarnaast bestaat de werkgelegenheid op Portengensebrug voor 
4% uit handel, 11% uit de zakelijke dienstverlening en nog zo’n 15% uit industrie. 

Bestemmingsplan Het maximum bebouwingspercentage voor Portengensebrug is meer dan 60% De 
maximale bouwhoogte op het bedrijventerrein is minder dan 8 meter. Het 
bedrijventerrein is geschikt voor bedrijven tot en met milieucategorie 3 en met 
uitzondering categorie 4. 


