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Welkom in Leusden!  

Hier vertellen we wat wonen en werken in Leusden zo leuk maakt! 

 

Leusden in het kort 

Leusden is een gezellig dorp met de gemakken van een 

kleine stad, waar een prettige en gemoedelijke sfeer 

hangt. Met het gevarieerde winkelaanbod, gezellige 

evenementen, vele sportverenigingen, diverse 

kerkgemeenschappen en de prachtige natuurlijke 

omgeving is het prettig wonen, werken en recreëren. 

 

De huidige gemeente Leusden is ontstaan in 1969 door 

een fusie van de toenmalige gemeenten Leusden, 

Stoutenburg en Achterveld. De gemeente Leusden telt 

zo’n 30.000 inwoners, het grondgebied van de 

gemeente beslaat nu ruim 6000 ha. 

 

Het dorp Leusden heeft 2 woonkernen: Leusden en Leusden-Zuid. Daarnaast bestaat de gemeente 

Leusden uit de dorpen Achterveld en Stoutenburg en enkele kleine buurtschappen: Oud-Leusden, 

Bavoort, Asschat, Waterloo, Musschendorp en Snorrenhoef. 

 

 

 
Zicht op Leusden-Zuid 

 

  



De ligging van Leusden: 

Leusden ligt voor een deel op de Utrechtse Heuvelrug en voor een deel in de Gelderse Vallei. Het 

grenst aan Amersfoort, een mooie stad met een prachtige historische binnenstad.  

De gemeente Leusden bestaat uit ongeveer 1/3 bos en open natuur en ongeveer voor de helft uit 

agrarische grond. De rest is bebouwing. 

 

De Leusderhei 

 

Leusden is een erg mooie en groene gemeente, met volop natuur in de buurt. Wandelen, fietsen of 

met de kano er op uit, het is allemaal mogelijk. Zo ben je binnen 10 minuten fietsen in natuurgebied 

de Treek en op de Leusderheide. Ook langs het Valleikanaal kun je heerlijk fietsen en wandelen, of 

een rondje Leusden doen met de kano.  

En het natuurgebied de Schammer is zeker een wandeling waard. In 2017 is Leusden uitgeroepen tot 

wandelgemeente van het jaar.  

Wil je een dagje naar de stad, dan ben je in zo’n 15 minuten op de fiets in de binnenstad van 
Amersfoort. Je kunt ook met de bus of met de auto, in Amersfoort zijn verschillende parkeergarages. 

 



Er zijn verschillende uitvalswegen vanuit Leusden, zoals de A28, de A30, de A1 en de A12. Deze liggen 

allemaal binnen 10 minuten afstand rijden. 

Er is geen treinverbinding met Leusden, daarvoor moet je naar Amersfoort. Maar er rijden wel 3 

bussen per uur naar Amersfoort en binnen 15 minuten sta je op het station.  

 

Wonen in Leusden 

In Leusden wonen ruim 30.000 mensen. Hiervan is ongeveer 22% ouder dan 65 jaar, 50% tussen de 

25 en 65 jaar en 28% tussen de 0 en 25 jaar. Verder wonen er relatief weinig mensen van allochtone 

afkomst in Leusden, zo’n 14% waarvan ongeveer 6% van niet westerse afkomst. 

De gezinnen zijn iets groter dan het gemiddelde in Nederland, 2,30 terwijl het gemiddelde 2,22 is. 

Voor de directe toekomst wordt weinig groei verwacht. Ook zal de vergrijzing toenemen. 

 

Leusden is opgebouwd uit verschillende woonwijken met veel groen ertussen. In Leusden-Zuid 

bevinden zich naast de oude dorpskern 2 nieuwbouwwijken: de Tabaksteeg en de binnenkort 

opgeleverde Maanwijk. Bij het Valleikanaal bevindt zich de nieuwbouwwijk het Valleipark. 

Voor jongeren is het wat moeilijker om in Leusden een huis te krijgen.  

 

Er zijn in Leusden 14 basisscholen, verdeeld over de verschillende woonwijken. Er is een ruime keuze 

in type basisonderwijs. Voor de kinderen zijn er goede kinderopvangfaciliteiten, zowel bij 

kinderdagverblijven en gastouders als bij de BSO. 

 

 
MFC Atria- 2 basisscholen, een kinderboerderij en een BSO 

 

Voor voortgezet onderwijs is men op Amersfoort aangewezen, waar een grote keuze aan middelbare 

scholen is.  

 

Er is een groot aanbod van medische diensten en de welzijnsvoorzieningen zijn ruim. Voor het 

ziekenhuis moet je naar Amersfoort. Het Meander Ziekenhuis ligt aan de noordkant van Amersfoort 

en is goed per auto te bereiken vanuit Leusden. 

 

In Leusden zijn diverse kerkgenootschappen actief: de Protestantse Gemeente Leusden, met 2 

kerkgebouwen: de Marcuskerk in Leusden en de Dorpskerk in Leusden-zuid, de Gereformeerd 

Vrijgemaakte Kerk, De Katholieke kerk met 2 kerkgebouwen: de St Jozefparochie in Leusden en de St 

Lucasparochie in Achterveld en de Evangelische Gemeenschap. 



 
De Marcuskerk 

 

Het is veilig wonen in Leusden, de criminaliteit is slechts de helft van het gemiddelde in Nederland. 

 

De Leusdense gemeenteraad heeft 8 fracties met 23 leden. Lokaal belangrijk (7), CDA (4), 

GroenLinks/PvdA (3), VVD (2), D66 (2), Christenunie/SGP (2), Leusden Vooruit (2) en SP (1). 

Naast de gemeenteraad is er ook een jeugdgemeenteraad met een jeugdburgemeester. 

 

 

Wat kan je allemaal doen in Leusden: 

 

Sport en ontspanning 

Leusden kent een royaal verenigingsleven op gebied van hobby, sport en cultuur.  

Er zijn ruim 40 sportverenigingen in Leusden actief. Van voetbal en turnen tot hockey, van yoga en 

fitness tot dansles. Er is aanbod voor iedereen, van peuters tot senioren. Van individuele 

beweegactiviteiten tot teamsport, zowel binnen als buiten. Daarnaast zijn er 3 sportscholen met een 

divers aanbod. 

Ook heeft Leusden een groot zwembad waar je zowel recreatief als sportief kunt zwemmen en les 

kunt krijgen. 

 

 
Zwembad de Octopus 



Winkelen in Leusden 

Er zijn 3 winkelcentra met een ruim winkelaanbod: De Biezenkamp, de Hamershof en het 

Maximaplein. 

In de Hamershof zijn een aantal supermarkten, diverse winkels van landelijke ketens en 

speciaalzaken te vinden. Ook zijn er diverse kledingzaken voor kinderen, dames en heren, een 

schoenenzaak, een paar mooie bloemenzaken en een speelgoedwinkel. Voor een kopje koffie 

tussendoor of een lekkere lunch kan je hier ook terecht. 

 

In de Biezenkamp bevinden zich 2 supermarkten en een aantal speciaalzaken. Ook hier kan je lekker 

lunchen of een kopje koffie drinken. 

 

In Leusden-zuid zijn er op het Maximaplein in de wijk de Tabaksteeg een supermarkt, een 

bloemenwinkel en een drogisterij. Buurtrestaurant Maxima’s is de ontmoetingsplek voor Leusden-

Zuid, met een restaurant en een kleine winkel met zelfgemaakte cadeautjes. In Leusden-Zuid is ook 

een actieve buurtvereniging: Leusden-ZeT.  

Leusden kent geen betaald parkeren, wel is er een blauwe zone rond de winkelcentra. 

 

 
Winkelcentrum de Hamershof 

 

Cultuur en ontspanning. 

Leusden heeft een bibliotheek in de Hamershof, daarnaast is er een klein theater waar soms grote 

namen langskomen. En onlangs is het grote Afas-theater gereedgekomen. 

 

Er zijn genoeg mogelijkheden om uit eten te gaan in Leusden. Van gezellige eetcafés tot luxe 

restaurants. Iets laten bezorgen is natuurlijk ook mogelijk. 

 

Leusden is een groene gemeente met veel speelgelegenheden, in alle wijken is er speelgelegenheid 

in de buurt van de woningen, waardoor kinderen lekker en veilig buiten kunnen spelen. 

 



Kortom, Leusden, is een heerlijke plek om te wonen, te werken en te ontspannen! 

Mocht je nog meer willen weten over Leusden, kijk dan eens op de site van Leusdennatuurlijk.nl 
 

Valleikanaal      Duiventoren bij het Zwanenmeertje 

 

Tot ziens in Leusden! 

 

 

 

Nog een stukje geschiedenis van Leusden…. 
 

Een oorkonde van Karel de Grote uit het jaar 777 is het eerste officiële document waarin Leusden – 

onder de naam Villa Lisiduna - wordt genoemd. Reeds lang werd aangenomen dat deze nederzetting 

in de omgeving van het tegenwoordige Oud-Leusden heeft gelegen. Dat klopt, want bij recente 

opgravingen is onder meer een grafveld, wapens en sporen van bewoning aangetroffen.  

In feite gaat de geschiedenis van Leusden nog veel verder terug, want te zien aan op de Leusderheide 

aangetroffen urnen waren deze streken al 1300 jaar voor Christus bewoond. 

 

De oorsprong van de gemeente Leusden ligt niet in de huidige gelijknamige plaats maar in het 

buurtschap Oud-Leusden aan de zuidwestkant van Amersfoort. De Dodeweg verbond het dorp 

Leusbroek met de kerk en de begraafplaats in Oud-Leusden. Daar staat nog een kerktoren uit de 13e 

of 14e eeuw die zichtbaar is vanaf de A28. De bijbehorende kerk is rond 1827 gesloopt.  

 

 

 
Toren en kerkhof Oud-Leusden 

 

 



Het zwaartepunt van Leusden was veel oostelijker te komen liggen en de nieuwe kerk, een 

zogenaamde waterstaatskerk, werd gebouwd bij het buurtschap Bavoort aan de indertijd nieuwe 

weg van Amersfoort naar Arnhem (de huidige N26). Deze kerk, de Dorskerk is nog altijd in gebruik 

door de Protestantse gemeente in wat nu Leusden-Zuid heet. 

 

 
Dorpskerk, Leusden-Zuid 

 

De oorspronkelijke gemeente Leusden bestond uit 2 kleine dorpen, Leusbroek en Hamersveld, die in 

de jaren zestig, resp. zeventig van de 20e eeuw grote uitbreidingen ondergingen en werden 

omgedoopt in Leusden-Zuid en Leusden Centrum (nu Leusden geheten). In 2006 werd in Leusden-

Zuid de nieuwbouwwijk Tabaksteeg gebouwd. In 2014 werd in Leusden de nieuwbouwwijk Valleipark 

gebouwd. Ook nu zijn er diverse nieuwbouwprojecten in Leusden. 
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