
Input Lage Weide 
PS2019

Samen werken aan een leefbaar en schoon Utrecht



Over Lage Weide:
• huisvest ongeveer 800 bedrijven,
• biedt werk aan 18.000 mensen, veel MBO/Techniek
• heeft een ideale ligging ten opzichte van weg, water en spoor
• Loopt voorop met waterstof & emmissievrij transport
• beschikt over sterke verbondenheid tussen ondernemers

onderling via hun vereniging ILW
• heeft eind vorig jaar de werkstichting Lage Weide opgericht om 

met ondernemers, provincie, gemeente en onderwijs te
werken aan een beter vestigingsklimaat en een betere
arbeidsmarkt



Voorbeelden duurzame 
bedrijven 1/4

• Theo Pouw Groep
• 100% recycling van 

puin, beton en bouwafval
• www.theopouw.nl



Voorbeelden duurzame 
bedrijven 2/4
• Energieopslag in een batterij 

gecombineerd met slimme 
software. 
• Sla energie op in tijden van 

overvloed en gebruik het 
wanneer het uitkomt. 
• Energie over? Deel het met 

de buren en verdien een paar 
Euro bij.
• www.iwell.nl



Voorbeelden duurzame bedrijven 3/4

Emissievrij de stad in met oa:
DHL 
Picnic
City Hub Utrecht



Voorbeelden duurzame bedrijven 4/4
Bouwhub Wits Vastgoed:
Leveranciers Stiho, Giebels, Sigma en Bevela leveren op centraal 
punt. Vanaf daar per e-bike, zonder bestelwagens, de stad in.

Bouwhub Volker Wessels
Opslag bouwmateriaal op Lage 
Weide, per dagpakket de stad in. 
Biedt grote voordelen, zoals 68% 
minder CO2, 69% minder 
transportbewegingen. Meer info: 
https://www.volkerwessels.com/
nl/nieuws/onderzoek-tno-grote-
voordelen-van-bouwhub

https://www.volkerwessels.com/nl/nieuws/onderzoek-tno-grote-voordelen-van-bouwhub


Samenwerking Provincie en Lage Weide

Op donderdag 21 maart hebben de 
ondernemers met elkaar gesproken over PS2019 
en hoe Lage Weide wil bijdragen aan een 
leefbare stad met schone lucht en een beter 
vestigingsklimaat:  

Uit het gesprek kwamen vier punten naar voren:
1. Betere bereikbaarheid per fiets en auto
2. Aanpak verpaupering en leegstand
3. Behalen milieudoelstelling
4. Waterstof



Betere bereikbaarheid 
per fiets

• De huidige Demkabrug is onveilig en versleten. Vanaf 
Overvecht ontbreekt een snelle fietsverbinding. 

• Knelpunt voor werkgevers: “ik heb mensen uit 
Hoofddorp, terwijl ik ze liever uit Overvecht haal. 
Maar die komen niet, omdat ze niet over de brug 
willen fietsen.”

• Lage Weide vraagt politieke partijen om 
bereikbaarheid per fiets hoog in het coalitieakkoord 
terug te laten komen én geld uit te trekken voor een 
extra fietsbrug, de Anton Geesinkbrug. 
https://lageweide.nl/wp-
content/uploads/2018/02/Plan-van-aanpak-
fietsbereikbaarheid-Lage-Weide.pdf

https://lageweide.nl/wp-content/uploads/2018/02/Plan-van-aanpak-fietsbereikbaarheid-Lage-Weide.pdf


Betere bereikbaarheid 
per auto

• “Ik had afgelopen week 2 opzeggingen. 1 uit 
Nieuwegein en 1 uit Houten. Allebei vanwege 
de tunneldosering.”

• Ondernemers willen met provincie en andere 
stakeholders werken aan optimalisatie of einde 
filedosering, door onderzoek en pilots te 
houden.

• Ideeën van ondernemers: pilot met soepelere 
afstelling, onderzoek naar betere 
sprinklers/ventilatiesystemen, pilot met 
bemande brandweerpost bij de tunnel.



Einde aan 
verpaupering

• Hoewel Lage Weide in de lift zit, is er nog 
steeds sprake van leegstand en verpaupering. 
De afgelopen jaren is geprobeerd om dit in 
minnelijk overleg op te lossen. Met 
onvoldoende resultaat.

• Ondernemers willen bouwvallen slopen en 
verouderde panden opknappen. Maar kunnen 
dat niet alleen. Zij vragen u om middelen en 
mensen (ROM?) beschikbaar te stellen om dit 
gezamenlijk met ondernemers aan te pakken. 



Milieudoelen halen

• Bedrijven op Lage Weide willen constructief 
overleg organiseren met provincie hoe alle 
milieudoelstellingen te halen.

• Inzet is om aan de voorkant afspraken 
maken

• Met als doel dat een aanvraag voor 
milieuvergunning over 4 jaar 25% sneller is



Gas geven op 
waterstof

• Utrecht wordt dé waterstofregio van Nederland

• Bedrijfsleven wil een waterstoftankstation op 

Lage Weide voor grote voertuigen. Ook werken 
bedrijven en wetenschap samen in living lab 

om vanaf Lage Weide met waterstofvoer-

/vaartuigen de Merwedekanaalzone 

bevoorraden (ZERO-CU) In 2023 moet dit 
realiteit zijn.

• Om dit te kunnen bereiken heeft Lage Weide 
de provincie nodig! Met concrete 

waterstofdoelstellingen, fondsen en 

vergunningenbeleid in het coalitieakkoord.



Namens alle bedrijven op 
Lage Weide bedankt voor 

uw aandacht!

Lage Weide wil met u het volgende realiseren:
§ Anton Geesinkbrug
§ Pilots en onderzoek optimaliseren tunneldosering A2
§ Gezamenlijke aanpak verpaupering/leegstand
§ Periodiek overleg starten over behalen 

milieudoelstellingen
§ Aanvraag milieuvergunning 25% korter
§ Investeren in waterstof


