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De komende jaren gaat er veel gebeuren in en om de Hamershof. U merkt dat natuurlijk nu al
met de nieuwbouw van het Huis van Leusden aan ‘t Erf en de bouw van een nieuw restaurant
en winkel aan de Librije. Maar er komen nog meer projecten aan, die het uiterlijk van de
Hamershof sterk zullen veranderen. Er worden veel nieuwe woningen gebouwd. Daarnaast
wordt het grootste deel van de winkelpanden en woningen gerenoveerd en krijgen ze een
nieuwe gevel. Op de kaart staan de meeste plannen weergegeven. Ook al is het nog niet
zeker dat ze allemaal doorgaan, toont het wel de dynamiek van de Hamershof.
Ook de gemeente draagt een belangrijk steentje bij aan de vernieuwing van de Hamershof.
Zij gaat aan de slag met de herinrichting en verbeteren van het openbare gebied. Onderdeel
van de herinrichting is de wijziging van de verkeersstructuur in het oostelijke deel van het
gebied. Dat is het gebied rondom het Huis van Leusden tot aan de Burgemeester van der
Postlaan. Op 16 maart hebben we een eerste inloopbijeenkomst gehouden waar we 3
modellen hebben laten zien over de verkeersontsluiting van de Hamershof. Het was een
drukke bijeenkomst, waarop we veel reacties op de modellen hebben gekregen.
Op 31 mei heeft het college een voorkeursoptie gekozen die aansluit bij de meerderheid van
de reacties op de informatieavond. Deze optie wordt op 6 juli aan de gemeenteraad
voorgelegd. Op de volgende pagina wordt de voorkeursoptie toegelicht.

Voorkeursoptie ontsluiting Hamershof
Het college heeft op verzoek van de gemeenteraad gezocht naar een model waarin:
• Het Erf autoluw wordt, zodat het beter verbonden is met het Huis van Leusden.
• Het aantal motorvoertuigen op De Smidse vermindert.
• De verkeersveiligheid, vooral op kruispunt Hertenhoeve/Van der Postlaan, verbetert.
Hoofdpunten uit het voorkeursmodel zijn:
• De kruising Hertenhoeve – Burgemeester van der Postlaan wordt “gesplitst” in twee
T-kruisingen. De tijdelijke weg naar De Mulderij wordt definitief aangelegd. Dit
vergroot de verkeersveiligheid voor zowel auto’s, fietsers en voetgangers. Tevens
ontstaat ruimte aan de noordkant van het Huis van Leusden voor een voorplein, waar
ook geparkeerd kan worden.
• ‘t Erf wordt met verzinkbare palen afsluitbaar gemaakt, waardoor er een mooi plein
kan worden ingericht. Alleen vrachtverkeer mag hier, gedurende een beperkte tijd, in
de richting noord naar zuid overheen rijden. Natuurlijk blijft ‘t Erf bereikbaar voor
marktwagens en trouwstoeten.
• De tijdelijke weg die ter hoogte van de Jumbo is aangelegd vanaf de Burgemeester
van der Postlaan wordt in de nieuwe situatie definitief. Het fietspad wordt hier wel
“uitgebogen”, zodat tussen fietspad en rijbaan opstelruimte voor een auto ontstaat.

Uitnodiging
Tegelijk met de keuze voor het voorkeursmodel is de architect bezig met het ontwerp van de
openbare ruimte in De Hamershof. Het college bespreekt het plan op 22 augustus en legt het
op 21 september aan de gemeenteraad voor.
Vooruitlopend op die besluiten wil het college het concept-schetsontwerp graag met u delen.
Tijdens een inloopbijeenkomst op dinsdag 4 juli a.s in de Korf kunt u tussen 19.00 en
21.00 uur binnenlopen en de plannen bekijken en becommentariëren. U kunt daar ook nog
kennis nemen van en meer informatie krijgen over het voorkeursmodel voor de
verkeersontsluiting.

