Project Porseleinhaven
In 2015 heeft de gemeente op basis van het masterplan ‘Het Loosdrechts Terras’
verschillende partijen gevraagd een strategie te bedenken voor dit gebied aan de Oud
Loosdrechtsedijk. Inmiddels kent iedereen het plan als de Porseleinhaven.

Nieuw plan
Twee markante gebouwen staan aan weerszijden van het plein op de kop van de haven.
Aan de kades vind je diverse panden met een eigen karakter. Op de verdiepingen wordt
gewoond en op de begane grond is ruimte voor horeca, dienstverlening, werkruimtes en/of
wonen. Hiermee krijgt het gebied een dynamisch karakter en wordt het een aantrekkelijk
dorpshart.
Visie ontwikkeling
Het masterplan is samen met buurtbewoners, ondernemers uit de gemeente en
geïnteresseerde ontwikkelaars tot stand gekomen. Er is meegedacht tijdens een
startbijeenkomst, denktanksessies en via een digitale peiling.





Lees alles over de startavonden op 16 en 25 april 2014
Informatie over de eerste denktankbijeenkomst op 13 mei 2014
Informatie over de tweede denktankbijeenkomst op 5 juni 2014
Informatie en resultaten van de online meningspeiling

Het concept-masterplan heeft in het najaar van 2014 ter inzage gelegen. De ingediende
zienswijzen zijn beantwoord en verwerkt in het masterplan dat op 19 februari 2017 is
vastgesteld door de gemeenteraad.
Definitief masterplan Het Loosdrechts Terras
Marktselectie
De gemeente heeft projectontwikkelaar Heijmans geselecteerd voor de ontwikkeling op basis
van de kwaliteit van hun plan, het plan van aanpak, de opbrengstwaarde, risicobeheersing
en duurzaamheid. Kijk ook op porseleinhaven.nl

Ondernemers opgelet!
Vanuit de markt wordt er enthousiast gereageerd op de beschikbare commerciële ruimtes.
Een aantal uitgangspunten:





Het vergroten van de levendigheid in het gebied en plein;
Het verlengen van het zomerseizoen voor ondernemers én bezoekers;
Het creëren van een waardevolle plek voor Oud Loosdrecht;
De Porseleinhaven moet een levendig dorpscentrum worden met zicht op het water.

Heeft u een goed idee? Meld u aan via onderstaand contactformulier. Op basis van alle
ideeën maakt Heijmans een selectie.
Meer informatie
Wilt u contact met de projectleider van de gemeente? Mevrouw Koelemeij is op donderdag
(even weken) of vrijdag (oneven weken) bereikbaar op (035) 655 94 20. U kunt onderstaand
contactformulier invullen. Vergeet niet de velden met een * in te vullen.

