
Wonen aan het water  
in Vathorst

Watersysteem Vathorst, 
wisselende waterpeilen en 
ruimte voor onderhoud



Watersysteem Vathorst
Bij het ontwerp van de Amersfoortse wijk 
Vathorst is veel aandacht geweest voor 
het water. Het waterpeil en onderhoud zijn 
zaken die te maken hebben met het water-
systeem in Vathorst. Dit watersysteem zorgt 
voor waterberging als het regent en  
voor het afvoeren van overtollig water  
uit Vathorst. Als het erg droog is,  
kan er water worden ingelaten  
om het water op peil te houden.

Vathorst heeft drie belangrijke water- 
gangen die het water uit de wijk  
afvoeren: de Calveense Wetering,  
De Laak en de Malewetering.  
Al het water in Vathorst komt  
uit op deze drie watergangen.

Een tuin aan het water
Als u in de wijk Vathorst (Amersfoort) aan het water woont, krijgt u te 

maken met wisselende waterpeilen en met onderhoud van dat water. 

In deze folder leest u hier meer over en over de weg die u kunt  

bewandelen als u vragen en/of opmerkingen heeft over het water.

Dit is een schematisch kaartje  

van het watersysteem in Vathorst.



Wisselend waterpeil
Bij het stedenbouwkundig ontwerp van 
Vathorst zijn streefpeilen voor het water-
niveau vastgesteld. Een streefpeil geeft 
richtlijnen voor het waterpeil dat bij een  
normale gang van zaken te verwachten is. 
Het watersysteem in Vathorst is zo ontworpen 
dat water tijdelijk kan worden opgevangen. 
Dit betekent dat bij hevige neerslag het 
waterpeil kan en mag stijgen. Dat is juist  
de functie van het watersysteem. In de  
praktijk komt het voor dat het water bij 
regen op bepaalde plekken in Vathorst  
decimeters kan stijgen. Bij zeer zware  
buien kan dit nog meer zijn.  

Dit wisselend waterpeil is iets om rekening 
mee te houden met het aanleggen van  
terrassen en tuinverlichting en het plaatsen 
van bijvoorbeeld schuurtjes of spullen  
(zoals een barbecue) op vlonders.  
De medewerkers van het waterschap geven 
graag advies hierover. 

Watersysteem in ontwikkeling
Vathorst is nog steeds in ontwikkeling, er 
wordt immers nog gebouwd. Dat betekent 
dat het watersysteem nog niet overal af is. 
Door het gefaseerd aanleggen van Vathorst, 
kunnen er nog veranderingen in het water-
systeem worden aangebracht. Zo kunnen 
bijvoorbeeld waterpeilen door de bouw  
tijdelijk worden verhoogd of verlaagd.

Ook heeft het watersysteem tijd nodig om 
zich goed te ontwikkelen. Het water is de 
eerste jaren vaak erg voedselrijk, omdat er 
nog veel mest in de grond zit. Hierdoor kan 
er veel algengroei zijn. De waterkwaliteit  
verbetert meestal na een jaar of vijf.

Ruimte voor onderhoud
De watergangen raken begroeid en slibben 
langzaam dicht en hebben daarom onderhoud 
nodig. Eens per jaar vindt groot onderhoud 
plaats zoals snoeien - en (onderwater)maaien.

Om het water in Vathorst goed te kunnen 
onderhouden, moeten de onderhoudsmede-
werkers gemakkelijk bij de watergangen  
kunnen. Het kan dus zijn dat u onderhouds-
medewerkers langs of in de watergangen  
aan het werk ziet en dat zij soms voor het 
goed uitvoeren van de werkzaamheden uw  
tuin betreden.

Om de oevers in goede staat te houden  
en om het onderhoud uit te kunnen voeren  
zijn er wettelijke regels voor bijvoorbeeld  
het plaatsen van schuurtjes, schuttingen  
en vlonders. Die regels zijn nodig omdat  
bijvoorbeeld steigers en schuttingen in de  
weg kunnen liggen/staan waardoor de  
maaiboot er niet doorkan. 
Meer informatie hierover vindt u op  
www.wve.nl/tuinenaanhetwater

Het waterschap controleert ook of bewoners 
zich aan deze regels houden. Dat is nodig  
om een goede waterafvoer en een goede 
waterkwaliteit te behouden.



Tot slot
Gemiddeld eens in de tien jaar wordt  
de beschoeiing onderhouden en wordt  
er gebaggerd om de watergangen op  
diepte te houden. Water in Vathorst 
wordt voornamelijk onderhouden door 
Waterschap Vallei & Eem. Tijdens de  
bouw van Vathorst wordt dit onderhoud 
door het Ontwikkelingsbedrijf Vathorst 
(OBV) georganiseerd. Als de bouw klaar  
is, wordt het onderhoud en het water-
systeem in fasen overgedragen aan het 
waterschap en soms aan de gemeente. 
Door de grootte van de wijk kan dit  
niet in één keer. 

Om de sloten, beken en vijvers in Vathorst 
goed te kunnen onderhouden, moeten de 
onderhoudsmedewerkers altijd bij de water-
gangen kunnen. Soms moeten zij daarvoor 
uw tuin betreden. Om de oevers in goede 
staat te houden en om het onderhoud  
uit te kunnen voeren zijn er regels voor 
bijvoorbeeld het plaatsen van schuurtjes, 
schuttingen en vlonders. 

Meer weten?
Vragen over watersysteem Vathorst
Waterschap Vallei & Eem zorgt voor veilige  
dijken, het juiste waterpeil en schoon water  
in plassen, sloten, beken en kanalen.

Heeft u vragen over het watersysteem 
in Vathorst, neem dan contact op met 
Waterschap Vallei & Eem, telefoon  
055 - 527 29 11 of kijk op www.wve.nl.

Bent u op zoek naar specifieke regels voor 
uw tuin aan het water, zoals over de bouw 
van schuurtjes, de aanleg van terrassen,  
vlonders of schuttingen, kijk dan op  
www.wve.nl/tuinenaanhetwater.

Vragen over wonen in Vathorst
Heeft u vragen over wonen in Vathorst,  
neem dan contact op met Ontwikkelingsbedrijf 
Vathorst (OBV), telefoon 033 - 451 10 10, 
kijk op www.vathorst.com of bezoek het 
I-Centrum, Veenslagen 2.
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Per 1 januari 2013 gaan de waterschappen Vallei & Eem en Veluwe verder als Waterschap Vallei en Veluwe.  
We zorgen voor veilige dijken, optimale waterstanden en schoon water in het gebied dat ligt tussen de IJssel,  
Nederrijn, de Utrechtse Heuvelrug en de Randmeren.


