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Welkom in Leeuweplaats, het unieke bouwveld in Leeuwesteyn. 

Binnen de gevarieerde buitenzijde vind je een mix van  
eengezinswoningen rond een stedelijke binnenplaats.  
Betaalbare woningen voor starters en eenoudergezinnen. 
Middelgrote en royale woningen met uitzicht over het groen 
voor grotere gezinnen. En natuurlijk verschillende meerwerk-
opties om jouw individuele wensen te laten uitkomen. 

Elk deel van Leeuweplaats heeft zijn eigen kwaliteit, terwijl de 
woningen tot dezelfde architectonische familie behoren.  
Ontworpen met Art Deco-elementen en subliem oog voor 

detail. Het resultaat is een boeiende aaneenschakeling van 
ruimten. Waar jij elke dag opnieuw blij van wordt.

Ook bijzonder: alle woningen zijn zeer duurzaam,  
hebben een tuin én een eigen parkeerplaats. Pal achter  
de woning, iets verzonken en fraai ingekleed met groen.  

Leeuweplaats is de plek waar de oude en nieuwe stad 
elkaar raken. Kies jouw stek, de afwerking en het interieur  
in jouw stijl. Je verdient het. 

Utrechts karakter. Fijne binnenplaats. Moderne Art Deco-stijl. Duurzaam. Op tien minuten fietsen van  

de binnenstad enerzijds. Aan de oevers van het Amsterdam-Rijnkanaal anderzijds. Met alle dagelijkse  

voorzieningen om de hoek in Leidsche Rijn.

Leeuweplaats:  

wonen zoals jíj wilt 

Gemak en luxe voor jou en je gezin

Welkom in 
Leeuweplaats, 
het unieke 
bouwveld in 
Leeuwesteyn 
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Ontworpen 
met Art Deco-
elementen en 
subliem oog 
voor detail

8



Prachtig uitzicht over het Oeverpark en het water.  
Wandelen in het mooie Willem-Alexanderpark naast de  
deur. Al je dagelijkse voorzieningen op loopafstand in 
Leidsche Rijn Centrum. En, het oude centrum van Utrecht op 
een kwartier fietsen. Leeuweplaats is een absolute toplocatie, 
speciaal voor jou ontwikkeld.

Uitstekend bereikbaar
Of je nu een voorkeur hebt voor auto of openbaar vervoer, 
Leeuwesteyn is altijd perfect bereikbaar. De oprit naar de A2 
ligt op enkele minuten rijden, evenals aansluiting op de A12. 
Bushaltes om de hoek. Treinstation Utrecht Leidsche Rijn op 
steenworp afstand. 

Brug tussen oude en nieuwe stad
Bovendien is er natuurlijk de uitstekende fietsverbinding  
tussen Leeuweplaats en het centrum van Utrecht.  
Leeuwesteyn slaat immers letterlijk een brug tussen  
beide gebieden. Hier raakt de nieuwe stad de oude stad.  
En jij profiteert van alle voordelen. 

Leeweplaats op steenworp afstand van Utrecht centrum. Aan het Amsterdam Rijnkanaal.  

Met alle voorzieningen in de buurt bij het nieuwe Leidsche Rijn Centrum. 

Ligging & bereikbaarheid 

Het beste van oud en nieuw

Thuiskomen in Leeuweplaats 
Leeuweplaats ligt met de lange zijde aan de statige  
Tweede Muntmeesterlaan. Aan de overige zijden wordt  
Leeuweplaats omarmd door het Oeverpark en groene  
uitlopers hiervan, terwijl ook Het Willem-Alexanderpark  
en park Leeuwesteyn lonken. Uitzicht over het kanaal en  
Oog in Al. Hier is het fijn thuiskomen.

Enerzijds de rustige woonbestemming aan het  
Amsterdam-Rijnkanaal en het Willem Alexanderpark, 
anderzijds dicht bij alle voorzieningen van  
zowel Leidsche Rijn Centrum als van de oude stad. 
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   Unieke locatie tussen de oude binnenstad en Leidsche 
Rijn Centrum 

   Voorzieningen in de buurt, zowel van de oude stad als  
het veelzijdige Leidsche Rijn Centrum 

  In een groene omgeving, gelegen in het Oeverpark 

  Vlakbij het Willem-Alexanderpark en park Leeuwesteyn 

   Aan het Amsterdam-Rijnkanaal op steenworp afstand  
van de wijk Oog in Al 

   Via de Dafne Schippers fietsbrug binnen 15 minuten  
bij de Dom, via Oog in al en De Munt 

  Direct bij de uitvalswegen (A2 en A12)
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Situatie Leeuweplaats

  Hoekwoning
  Oeverpark woning
  Herenhuis
  Binnenplaats woning
  Cowboy woning
  Laanwoning

Utrecht

Voorzieningen in de buurt,  
zowel van de oude stad als het  
veelzijdige Leidsche Rijn Centrum

Vlakbij het Willem-Alexanderpark 
en park Leeuwesteyn

Oeverpark

Direct bij de uitvalswegen  
(A2 en A12)

Aan het Amsterdam-Rijn-
kanaal op steenworp afstand 
van de wijk Oog in Al

Unieke locatie tussen  
de oude binnenstad en  
Leidsche Rijn Centrum

Via de Dafne Schippers 
fietsbrug binnen 15 min bij de 
Dom, via Oog in Al en De Munt
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De eigenheid van Mariaplaats zie je terug in de  
binnenplaats bij Leeuweplaats

Jeroen Atteveld (Heren 5) en Coen Kampstra (FARO Architecten) zijn de architecten van Leeueweplaats. 

Heren 5 en FARO zochten elkaar op om het nieuwe blok Leeuweplaats te ontwerpen. ‘We wilden samen-

werken en elkaar versterken. Want 1 + 1 = 3. We hebben flink zitten puzzelen. Uiteindelijk zijn we tot 20 of 

30 modellen gekomen en zijn hierover verder in gesprek gegaan. Hebben keuzes gemaakt, maquettes en 

uiteindelijk een plan gemaakt waarmee we deze wijk met Art Deco details willen neerzetten.’ 

De architect over Leeuweplaats

Diversiteit en schoonheid met een knipoog 

naar de oude binnenstad

Mariaplaats als inspiratie
‘Onze inspiratie voor de architectuur was Mariaplaats in Utrecht, 
waar Bob van Reeth in de jaren ’90 op een zorgvuldige manier 
een aantal woningen in en tussen de historische binnenstad 
toevoegde. Utrecht is een drukke stad, maar op de Mariaplaats 
kom je in een soort oase van rust. Het is een heel mooie en  
intieme inbreiding in de binnenstad van Utrecht. Geen winkels, 
alleen mensen die er wonen. Alles is van steen, maar er staan 
wel bomen. Een fijne plek om te zijn.’ 

‘De eigenheid van Mariaplaats zie je ook terug in de  
binnenplaats bij Leeuweplaats. Dat is het mooiste plekje  
van Leeuweplaats. Het hart van het blok. Een stukje intieme 
stedelijkheid in de luwte van de stad. Met alle stedelijke  
voorzieningen binnen handbereik. Dat is ook het mooie van 
deze nieuwe wijk: je geniet van vele voordelen. Dicht bij  
de stad én de kwaliteiten van het buitenleven. Een huis  
met een tuin, een park in de buurt, ruimtelijkheid door het 
Amsterdam-Rijnkanaal. En Utrecht om de hoek.’

Art Deco uit oude binnenstad
‘De gemeente had als wens dat er Art Deco elementen in  
de wijk zouden terugkomen. Deze bouwstijl kenmerkt zich 
door een strakke en eenvoudige vormgeving, geometrische 
patronen, abstracte vormen en verticale lijnen. 

Die details en accenten zie je terug in de buitenrand van de wijk. 
Prominente hoeken met bijzondere details. En in het verlengde 
van de Tweede Muntmeesterlaan een mooi hoogteaccent.’

‘Ook hiervoor hebben we ons laten inspireren door de oude 
binnenstad van Utrecht. Kijk naar gebouwen als het Louis 
Hartlooper complex, de Inktpot bij Utrecht CS en het oude 
postkantoor aan De Neude die in een prachtige Art Deco stijl 
zijn gebouwd. Verticale belijning, goed ontworpen details in 
het metselwerk, afgeronde hoeken en geaccentueerde entrees. 
Deze elementen hebben we vrij vertaald naar de eigentijdse 
architectuur met een knipoog naar de Art Deco van Utrecht.

Veel comfort in veel type woningen
‘Leeuweplaats biedt plaats aan een brede doorsnede van 
de samenleving en daar hebben we met de woningtypes en 
plattegronden ook rekening mee gehouden. Bijvoorbeeld de 
cowboywoningen aan de Leeuweplaats, waar kinderen  
direct vanuit de woonkamer naar buiten kunnen lopen.  
Of woningen voor gescheiden ouders, met een tussendeur 
voor verschillende woningen. Tot slot is Leeuweplaats  
ontzettend duurzaam. Dat is goed voor het wooncomfort én 
de maandelijkse energiekosten. Alles bij elkaar maakt van 
Leeuweplaats een bijzondere, prachtige plek om te wonen.’
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Een boeiend pallet aan kleuren en materialen. Vele vormen en toch eenheid. Stedelijke sfeer in  

een oase van rust. Deze architectuur tilt Leeuweplaats naar een ongekende schoonheid.

Architectuur 

Krachtig & verfijnd met  

Art Deco-elementen

De unieke bouwstijl is geïnspireerd op de Utrechtse  
binnenstad. Grote en kleine panden uit verschillende  
tijden en in meerdere stijlen staan daar naast elkaar. 
Zo is ook Leeuweplaats opgebouwd. Variatie in woningen,  
variatie in vormgeving. 

Art Deco
Typische Art Deco-elementen maken Leeuweplaats extra herken-
baar. Ze zijn afgeleid van bekende Utrechtse voor beelden, 
waaronder het voormalig hoofdpostkantoor en het Louis Hart-
looper Complex. Opvallende kenmerken zijn verticale raam- 

partijen en hoogteaccenten op de hoeken aan de laan. Sterke 
stijlelementen op een hedendaagse manier geïnterpreteerd.

Laanzijde
Tweede Muntmeesterlaan. Woningen in verschillende kleuren 
en bouwvormen trekken je aandacht en laten niet meer los. 
Verticaal gelede raamopeningen. Dakkapellen, dwarskappen 
en puntgevels. Een plint van bijzonder metselwerk of natuur-
steen. Dit is Utrecht. 

Parkzijden
Aan de groene vizieren en aan het Oeverpark vormen de 
woningen een stedelijke wand langs natuurlijke ruimten. 
Variatie in hoogte, diepte en tinten in het metselwerk maken 
de uitstraling extra krachtig. 

Binnenplaats
Het hart van Leeuweplaats vertelt zijn eigen verhaal.  
Ranke kolommen van rood metselwerk maken van de 

woningtypes één geheel. Daarachter verschillende gevel-
ontwerpen in iets lichtere kleuren. Relatief grote ramen geven 
de gevels een vriendelijke uitstraling. 

Materialen en details
Hoogwaardige architectuur vraagt om hoogwaardige  
materialen. Deze laten het ontwerp goed tot zijn recht komen 
én houden de woningen duurzaam mooi. Solide handvorm-
stenen bijvoorbeeld, waarbij het metselwerk op veel plekken 
is verfraaid met bijzondere verbanden, diepteverschillen en 
warme kleurschakeringen. 

Alle woningen hebben houten kwaliteitskozijnen.  
Sommigen geaccentueerd met fraaie kaders of erkers,  
anderen in de vorm van diepe bloemkozijnen. Ook de  
regenpijpen in de voorgevel zijn verzonken of weggewerkt. 

Schuine daken zijn getooid met prachtige keramische pan-
nen. De pv-panelen op platte daken liggen nagenoeg vlak.  
Hierdoor is het daklandschap vanaf de straat niet zichtbaar.
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Voor elke woning  

is een hoog - 

waardig, gevarieerd 

en afgestemd  

architectonisch 

ontwerp gemaakt
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Leeuweplaats is een rijk plan. De woningen illustreren dat. Qua uitstraling, maar óók qua diversiteit. 

Het aanbod sluit aan bij de verschillende doelgroepen. Elke prijscategorie is vertegenwoordigd.

Woningen 

95 woonkansen

Kijk voor meer infomatie  
in het online magazine op
magazine.leeuweplaats.nl

20

De binnenplaats met intiem karakter maakt van Leeuweplaats een uniek verbindingsgebied tussen  

de Tweede Munsterlaan en het Oeverpark. Dit stadse hof, de Leeuweplaats, is een aaneenschakeling  

van verschillende stedelijke ruimten met elk een eigen karakter. 

De binnenplaats 

Knusse woonstraat vol verrassingen

Als bewoner kom je binnen via de steeg aan de laan.  
Begroeide tuinmuren en fraaie geveltuinen verwelkomen je. 
Het voelt als een knusse woonstraat. 

Elke ruimte die je tegenkomt verrast je. Nieuwe doorzichten. 
Een verhoogde tuin met zitrand. Een mooi plein dat  
omwonenden gebruiken als ontmoetingsplek. 

Leeuweplaats: 
zoals jij 
het wilt 



De bomen zitten vol vers blad. Merels zingen en 

het voorjaarszonnetje prikkelt aangenaam in mijn 

gezicht. Ik haal mijn fiets uit de berging voor een 

ritje naar de stad. Vanavond komen vrienden eten 

en natúúrlijk ben ik weer een exotisch ingrediënt 

vergeten. Waarom moet ik mezelf ook zo uitsloven? 

Op de fiets  

voor rijstwijn 

Van Leeuweplaats  

naar hartje Utrecht

Mijn favoriete toko zit in hartje Utrecht, nog geen kwartier 
fietsen van huis. Rijdend over de Dafne Schippersbrug kijkt 
de Domtoren mij al uitnodigend aan. De Everard Meijsterlaan 
leidt mij door Oog in Al, om het park en langs het kanaal.  
Het is water, ontluikend groen, mijn oude fietsje en ik. 

Via de Muntbrug rijd ik de Leidseweg op richting Utrecht 
CS en Hoog Catharijne. De klanken van de stad zuigen mij 
Utrecht in. Hier is altijd levendigheid. Een paar minuten  
later sta ik midden in het centrum bij de kassa van de toko,  
Shaoxing rijstwijn in mijn hand. Het laatste flesje uit het 
schap! Dit wordt smullen vanavond.

Ik spring weer op mijn fiets. Achter mij verstomt het  
stadsgeluid. De terrasjes aan het water worden uitgestald.  
Ik zie mensen sporten, picknicken en vissen. Voor ik het weet 
rij ik alweer over de Dafne Schippersbrug. Nog een klein  
stukje oeverpark en ik word weer omarmd door Leeuweplaats, 
mijn thuishaven. Zo, nu eerst koffie. Koffie… Dat had ik gister 
toch wél meegeno...?

Binnen 10 min met de trein  
op Utrecht Centraal.

Station Leidsche Rijn

Bioscoop Pathé 

Cinemec Leidsche Rijn

  Nieuw stadscentrum
  Voor al je verse boodschappen
  Geopend in 2018

Winkelcentrum

Leidsche Rijn

Recreatie- en groenpark met 
nieuwe en oude bomen.  
Tussen Leeuweplaats en het 
Amsterdam-Rijnkanaal.

Oeverpark

  Fietsbrug verbinding naar  
de nieuwe wijk Leeuweplaats 
vanaf Oog in Al

 Geopend in 2017

Dafne Schippersbrug

Mooie horecagelegenheid  
aan het water

Buurten in de fabriek

   Heerlijk vertoeven in  
de zomer, voor een kop  
koffie ‘s ochtends of  
etentje ‘s avonds

   Pal aan het Amsterdam- 
Rijnkanaal, aan de overkant 
van Leeuweplaats

SOIA
   Kleurrijke straat in een  

multiculturele wijk
   Internationale en exotische 

speciaalzaken, supermarkten 
en koffietentjes

Lombok,  

incl. Kanaalstraat

Verbindingspunt met rest  
van land grenzend aan winkel-
centrum Hoog Catherijne

Utrecht 

Centraal Station

   Aan het bekende 
Neudeplein  
Art Deco stijl

   Nu kantoor van 
Prorail

De Inktpot

   Icoon van Utrecht 
met het gezellige 
Domplein

   Tip: je kunt ook een  
bezoek brengen 
aan de kelders - 
Under the Dom

De Dom, Domkerk 

& Domplein

Imposant, neo-
classistische Rijksmunt 
gebouwd in 1911. 
Vroegere grens van 
Utrecht, strategisch 
tussen 2 kanalen.

Muntgebouw

Utrecht

Heerlijk zwemmen 
en picknicken  
aan de Muntkade  
bij mooi weer!

Muntkade en 

Keulsekade

   Aan het bekende Neude- 
plein Art Deco Stijl.  
Mooi monumentaal pand.

   Nu verbouwd tot Post Utrecht 
met bestemming foodmarkt, 
bibliotheek en winkels.

Postkantoor Neude

2322

 

   Binnenplaats vlakbij de Dom, 
inspiratie voor architectuur

   Gezellige binnenplaats  
bij het mooie oude  
Conservatorium gebouw,  
met winkels en horeca

Mariaplaats



Een sterk vormgegeven buitenrand en een 

verrassende, intieme binnenplaats. Een buurt met 

karakter waar het voor iedereen prettig wonen is. 

Met je auto voor de deur. Een goede privétuin.  

Een uitnodigend hof met bomen, bloemen,  

zitgelegenheid en ruimte voor eigen invulling. 

Waar je blij van wordt. Waar je trots rondloopt.  

Waar je weet en voelt: dit is míjn buurt.

Je eigen buurt 

Voel je trots en thuis
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Verkoopinformatie / Ontwikkeling van

Beumer Garantiemakelaars 
Meerndijk 7    3454 HM  De Meern 
T 030 - 677 6000    E info@leeuweplaats.nl 

Waltmann Makelaars 
Maliebaan 71    3581 CG  Utrecht 
T 030 - 231 3035    E info@waltmann.nl 

OntwikkelingMakelaars

www.oomswonen.nl

www.leeuweplaats.nl


