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Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) werkt hard aan de voltooiing van de 
Bron. Op dit moment staan er veel woonrijpwerkzaamheden in de planning. 
Met deze nieuwsbrief willen we u van de planning van de werkzaamheden 
op de hoogte stellen. We raden u aan deze nieuwsbrief te bewaren, zodat 
u kunt zien wanneer welke werkzaamheden gaan plaatsvinden en waar. 

Woonrijp maken in volle gang
Veel straten in De Bron zijn voorzien van tijdelijk asfalt, zodat bouwverkeer 
makkelijk toegang heeft en de bestrating niet kapot kan rijden. Nu de laatste 
woningen opgeleverd zijn (of worden) kan de definitieve klinkerbestrating 
worden aangebracht. Dat gebeurt in fasen om de overlast tot een minimum te 
beperken. De fasering (en de prognose van de planning op hoofdlijnen) vindt 
u terug op de kaartjes in deze nieuwsbrief. Bewoners die direct grenzen aan 
een werkvak, krijgen ook nog een brief als vooraankondiging. Daarin staat 
meer gedetailleerde informatie. 
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Asfalt wordt verwijderd om plaats te maken voor klinkers

Bij daphne in de Kas OOK VOOr zOMeraVOnd
In het BRONpark is De Kas van Daphne al sinds jaar en dag een gezellige 
pleisterplaats. Heerlijk op het terras zitten, terwijl de kinderen in het park 
spelen. Ook deze zomer is Daphne open voor diner en staan er zomerse 
gerechten op de kaart. Diverse frisse salades, grilled sandwiches en de 
heerlijke ‘Kassalon’ met eigen gerookte Smoked Pulled Pork. Naast de 
homemade limonade worden er zomerse cocktails gereserveerd en andere 
koele dranken. U kunt  er ook terecht voor uw eigen feestjes, kraamborrel, 
verjaardag of receptie. Vraag naar de mogelijkheden 033 887 1114/
www.bijdaphne.nl of via Facebook Bij Daphne.

Openingstijden: Bij Daphne in De Kas is gehele zomer geopend, alleen de 
eerste week van augustus is Daphne gesloten. Woensdag t/m zaterdag van 
10.00 tot 20.30 uur (keuken geopend van 12.00 tot 19.30 uur) en zondag 
van 10 tot 19.00 uur (keuken geopend van 10.00 tot 18.00 uur). 
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Het kantoor van OBV is  
gesloten in week 30 en 31. 
Vanaf 7 augustus is OBV weer 
bereikbaar. Het i-Centrum is 
gesloten van 24 juli t/m 
8 augustus en weer geopend op woensdag 9 augustus 
om 13.00 uur. Dan bent u weer van harte welkom voor 
informatie over in verkoop zijnde projecten en voor 
algemene informatie over Vathorst. 
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Aan de verstrekte informatie kunnen 
geen rechten worden ontleend.

Voor vragen over de ontwikkelingen 
van Vathorst, kunt u contact opnemen 

met Ontwikkelingsbedrijf Vathorst, 
telefoonnr. 033-451 10 10. Kijk voor 
meer informatie ook op de website: 

www.vathorst.nl
www.vrijekavelsvathorst.nl

Volg ons ook op:

twitter.com/033vathorst

youtube.com/vathorst033

VrageN
Heeft  u na het lezen van deze 

nieuwsbrief nog vragen of 
opmerkingen dan kunt u contact 

opnemen met Ontwikkelingsbedrijf 
Vathorst, Martin van den Barg, 

tijdens kantooruren bereikbaar op 
033-4511010 of mail naar 

m.vandenbarg@vathorst.com.

Meldingen voor Beheer naar 
Meldpunt Woonomgeving

www.amersfoort.nl.  
Beheer Vathorst, Mariska Versteeg, 

beheer@vathorst.com. 

Alle genoemde werkzaamheden zijn sterk af-
hankelijk van het weer. Ook onvoorziene 

omstandigheden kunnen de werkwijze 
beïnvloeden. Dit kan van invloed zijn 

op de planning.

facebook.com/
vrijekavelsinvathorst

facebook.com/vathorst

de omlijsting
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E3 NAUTISCH EILAND

EilandenrijkD’ Overkant

Project van Schoonderbeek 
start als laatste fase project-
matige bouw. 

Hoofd fietsroutes door 
De Bron.
Fietspad Nautisch Eiland 
openstelling begin 2018
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Kavels Omlijsting Zuid-West
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VRIJE KAVELS EILANDEN IN DE BRON

BIJ DAPHNE IN DE KAS

nieuwe speelplek
Aan het Drontermeer, in Fonteynpark, 
is een mooie nieuwe speelplek inge-
richt. Kinderen van allerlei leeftijden 
kunnen er terecht: er is een kabelbaan 
en twee kleine trampolines zijn in een 
heuveltje weggewerkt. Verder zijn er 
klimrekken, een wiebelbrug, een doel-
tje en een speelhuisje met glijbaan. 
Deze speelplek is een echte aanwinst 
voor de kinderrijke nieuwe buurt!

nieuWsbrief
de bron
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Overzicht periode 3e kwartaal 2017 (prognose)
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Overzicht periode 1e/2e kwartaal 2018 (prognose)
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Overzicht periode 4e kwartaal 2017 (prognose)
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Overzicht periode 2e/3e kwartaal 2018 (prognose)

LEGENDA

woningbouw in aanbouw

route bouwverkeer

aanleg definitieve straatwerk 
in rijbaan

hoofdfietsroutes 

eenrichtings bouwweg/
uitgaand bouwverkeer 
alleen via de Bornberg

fasering Woonrijp maken

De waspoort bestaat uit betonnen trapelementen

bijzondere elementen 
begijneiland:
veersteiger en waspoort
Eén van de eilanden in De Bron is Begijneiland. Een ver-
zameling huizen aan een autovrij, groen plein, omgeven 
door water en toegankelijk via twee toegangspoorten. 
De woningen zijn rijk gedetailleerd met sprekende voor-
deuren, eenvoudige roedeverdelingen, mooie lantaarns, 
motieven in het metselwerk en bijzondere kopgevels. 
Tussen deze karakteristieke kopgevels geven twee smalle 
paden vanuit het groene plein toegang tot het water; 
de waspoort en de veersteiger. De steiger is vorm-
gegeven door een trapsgewijze houten vlonder met 
een bijbehorende pergola. Langs de pergola groeit een 
blauwe regen.

waterrijk
Naast Begijneiland ligt het Waterrijk. De woningen liggen 
hier met de voordeur aan een eenvoudige straat met een 
centrale groene plek, gemarkeerd door bomen. Waterrijk 
en Begijnhof zijn bereikbaar via een dijkachtig landschap 
waar de waterbeleving door de inhammen sterk is. Een 
brug, een ‘vuurtoren’, kademuren, elzen, veel gras en 
betonnen trapelementen die het water in lopen, bepalen 
hier de sfeer.

WoningbouW gaat hard
In de vorige nieuwsbrief (van februari 2016) stond te lezen dat er volop wordt gebouwd 
in De Bron. Inmiddels zijn veel van deze projecten (bijna) opgeleverd en bewoond. 
Het Eilandenrijk is zo goed als klaar; alleen op Nautisch Eiland wordt nog gebouwd. 
De eerste woningen zijn daar al opgeleverd. De Oevervilla’s en Artesi zijn bewoond, 
Fonteynpark is ook bijna klaar. In de Omlijsting Zuid-West gaat nog gebouwd worden 
door particulieren die een kavel hebben gekocht en van het project D’ Overkant 
(39 woningen van Amerstaete) start de bouw binnenkort. Het project van Schoonderbeek 
in de Omlijsting Zuid-West start als laatste project in De Bron.

De trapsgewijze steiger (met pergola) is eigendom van de 
bewoners van het Begijnhof


