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Omschrijving
Algemeen:
Op het voormalig Koeleman terrein is Bedrijvenpark Leidsche Vaart ontwikkeld. Het is een nieuw 
bedrijvenpark met een totale grootte van circa 55.000 m².

Aantrekkelijke ligging met enkele percelen grenzend aan het water, de Leidsche Vaart. Centraal gelegen in 
het Groene Hart van de Randstad, een vlotte ontsluiting op het nabijgelegen wegenverkeersnet met 
Schiphol op minder dan 25 kilometer afstand. Het bedrijvenpark ligt gunstig ten opzichte van de grotere 
plaatsen zoals bijvoorbeeld Alphen aan den Rijn, Aalsmeer en Uithoorn.

Bedrijvenpark Leidsche Vaart is een beveiligd bedrijventerrein met parkmanagement; continue camera 
toezicht en buiten werktijden zijn de twee toegangswegen met hekken afgesloten.

U heeft op Bedrijvenpark Leidsche Vaart veel vrijheid om uw eigen bedrijfspand naar eigen wens te 
ontwikkelen.

Bereikbaarheid:
Bedrijvenpark Leidsche Vaart ligt midden in het Groene Hart van de Randstad op ca. 30 minuten auto rijden 
van Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam. Een perfecte uitvalsbasis voor bedrijven die nationaal en 
internationaal ondernemen.

De ligging van het bedrijvenpark in de periferie van de grote steden is ideaal. Alle belangrijke zakelijke 
knooppunten zijn op korte afstand. Ondernemen in het hart van de Randstad in een landelijke omgeving.

Oppervlakte:
Kavel 28: 5.260 m²

Kavel is eventueel uit te breiden met circa 1.307 m² (Kavel 27)

Perceel grootte is bespreekbaar. De grootte van de percelen kan worden aangepast aan individuele 
wensen. Voor een overzicht waar de kavels zich bevinden verwijzen wij u naar de bijgevoegde 
plattegrondtekening.

Koopsom: 
€ 1.236.000,00 vrij op naam en dienen vermeerderd te worden met BTW.

Bestemmingsplan:
De kavels vallen onder het bestemmingsplan "Ter Aar en Bovenland" en heeft als bestemming "Bedrijf". 
Deze gegevens kunt u bij ons opvragen.
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Deze vrijblijvende projectinformatie mag niet worden beschouwd als een aanbieding of offerte. Indien u een aanbieding wenst, kan Basis 
Bedrijfshuisvesting deze, na goedkeuring door de opdrachtgever, op basis van specifieke gegevens verzorgen. Aan de samen-stelling van 
deze vrijblijvende projectinformatie is de grootst mogelijke zorg besteed. Het gebruik ervan geschiedt voor eigen risico. Aan deze 
projectinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. Basis Bedrijfshuisvesting aanvaardt geen enkele aansprakelijk-heid voor schade 
als gevolg van de inhoud alsmede het gebruik van deze vrijblijvende projectinformatie.



De belangrijkste bepalingen zijn:
• bebouwingspercentage maximaal 100%; parkeren op eigen terrein;
• bouwhoogte: 10 meter goothoogte en 10 meter nokhoogte;
• bedrijven categorie 1 tot en met 3.2.
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Plattegrond
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