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Wist u dat Lage Weide...

Lage Weide beschikt daarnaast over...

met 216 hectare (422 voetbalvelden) het
grootste bedrijventerrein van Utrecht is?

de werkplek is van ongeveer 16.000
werknemers?

de vijfde grootste binnenhaven van
Nederland, met containerterminal;

de Atoomclub met ontmoetingsruimte en
werkruimte voor ZZP’ers;

de thuisbasis is van 800 bedrijven?

daarmee een motor van de Utrechtse
economie vormt?

een grote indoor ski- en snowboardschool;

de vergaderlocatie en ontmoetingsplek het
Carlton President;

op maar 20 minuten fietsen en 10 minuten
met de bus van het centrum ligt?

de evenementenlocatie DeFabrique;

er twee treinstations in de buurt liggen?

het Vineyard restaurant;

veel werkgelegenheid biedt in de sectoren
industrie, bouw, logistiek en dienstverlening…
…voor zowel laag, middelbaar als hoger
opgeleiden?

een multimodaal knooppunt is, met
water, spoor en snelweg?

50 jaar

een industrievereniging die meer dan 50 jaar
bestaat;
het keurmerk Veilig Ondernemen, sinds 18
november 2016;
5 oplaadstations voor deel e-bikes.
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Centrale ligging

Werkgelegenheid

Lage Weide is een multimodaal knooppunt: het is
zowel over de weg, het spoor als het water
ontsloten. Lage Weide is één van de grootste
binnenhavens van Nederland die toegankelijk is voor
zeeschepen. Er vindt volop overslag plaats tussen
water, spoor en wegen. Het vormt de toegangspoort
voor het goederenvervoer voor de stad en de regio.

Lage Weide is het grootste bedrijventerrein van
Utrecht. De centrale ligging maakt de regio Utrecht
tot een aantrekkelijke vestigingsplaats. Het
bedrijventerrein vervult een belangrijke rol in het
uitvoeren van logistieke processen, van bijvoorbeeld
(web)winkels, veevoeder en bouwmaterialen.

Op Lage Weide werken circa 16.000 mensen voor
ongeveer 800 bedrijven. Er is met name werk in de
logistiek, techniek en transport. De gevestigde
bedrijven bieden vooral kansen voor laag- en
middelbaar opgeleiden. Ook vind je er bekende
bedrijven, zoals DHL, HEMA, Strukton, Volker Wessel
en FonQ.
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Uniek gebied
Lage Weide vormt een uniek multifunctioneel gebied
dat ruimte biedt aan een breed scala van bedrijven,
van grootschalige multinationals tot eenmanszaak.
Naast logistiek vind je er veel bouwbedrijven en
groothandels, maar ook ICT, uitzendbureaus en
bedrijfsverzamelgebouwen.
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Toekomst

Lage Weide is het grootste bedrijventerrein van Midden
Nederland. Dit gebied biedt enorme kansen voor de
Utrechtse economie. In het zicht van de groeiende
beroepsbevolking is Lage Weide als economische motor
onmisbaar voor de toekomst van Utrecht.

Hotspot voor
werkgelegenheid

Sterkere verbinding met Utrecht
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Op dit moment biedt Lage
Weide 16.000 arbeidsplaatsen. De beroepsbevolking
gaat de komende jaren
sterk groeien. Lage Weide
speelt hier een belangrijke
rol in als hotspot voor
werkgelegenheid.

Lage Weide is niet overal
even bekend, waardoor er
kansen blijven liggen. We
werken aan een sterkere
verbinding van het
bedrijfsleven met het
onderwijs, bijvoorbeeld
door het Feest van de
Techniek.

Naast het Utrecht Science
Park en de Jaarbeurs, wordt
Lage Weide de derde
‘broedplaats’ voor innovatie
en kennis. Samen met
Eneco werken we aan de
realisatie van een Energy
Campus.

Samen met het bedrijfsleven kijken we of en hoe
Lage Weide een rol kan
gaan spelen in de
stadsdistributie. De ligging
van Lage Weide in het hart
van Groot-Utrecht maakt
het gebied hier erg geschikt
voor.

Bereikbaarheid is een
belangrijke voorwaarde
voor een goed vestigingsklimaat. Daarom stimuleren
we duurzame mobiliteitsinitiatieven, zodat Lage
Weide wordt ontwikkeld tot
een duurzaam gebied.

Lage Weide is initiatiefnemer van het Energie
Collectief Utrechtse
Bedrijven, dat gezamenlijk
investeert in duurzame
energieopwekking en
-besparing.

De gemeente Utrecht is samen met de industrievereniging
Lage Weide en het bedrijfsleven gestart met ‘Impuls Lage
Weide’. Met verschillende projecten wordt het terrein beter
op de kaart gezet. Het doel is om werkgelegenheid te
stimuleren en de samenwerking tussen onderwijs en
bedrijfsleven te versterken.
Deze kaart geeft een overzicht van wat Lage Weide te
bieden heeft en welke ontwikkelkansen er liggen voor de
toekomst.
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