
65

FEBRUARI  2016
Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) werkt hard aan de ontwikkeling van 
De Bron. Graag informeren wij u over de voortgang hiervan. 
Voor de meest actuele ontwikkelingen en aanvullende informatie kunt u 
ook www.vathorst.nl raadplegen. 

ER WORDT VOLOP GEBOUWD IN DE BRON
Vanuit het i-Centrum is het allemaal goed te volgen! Wie daar naar buiten 
kijkt ziet de grote kranen die zijn ingezet voor de bouw van de Zeeuwse 
Burcht (Eiland 4), de beschoeiingen van de Oevervilla’s direct voor het 
i-Centrum en de verbrede watergang in de Omlijsting. Ook het Fonteyn Park 
krijgt vorm. De eerste fase (31 woningen) is in aanbouw en wordt begin van 
het tweede kwartaal opgeleverd. De bouw van Fase 2A en B is gestart. 
Fase 4 gaat eind februari in verkoop. 

Komende jaren wordt De Bron afgemaakt en worden nog eens 450 woningen 
gebouwd. In totaal komen er 1.300 woningen in De Bron. In deze nieuws-
brief wordt u op de hoogte gesteld van de voortgang van de plannen en 
de bouwactiviteiten.
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LAND IN ZICHT GROEIT
2016 wordt het derde jaar dat 
Land in Zicht kleinschalige zorg 
aanbiedt aan mensen met af-
stand tot de arbeidsmarkt. 
Het team bestaat uit 25 mensen, stagiaires, deelnemers en vrijwilligers 
meegeteld. Uitgangspunt hierbij is dat iedereen waardevol is en kan bij-
dragen aan de maatschappij. Met praktisch werk wordt hieraan uitvoering 
gegeven en kunnen de deelnemers zich zinvol ontwikkelen. Werkzaam-
heden zijn o.a. groenonderhoud, van alles van hout maken, kloven en 
bezorgen van haardhout en verwerken van verschillende producten. Voor 
het laatste jaar aan de Straat van Dover is onlangs extra ruimte gecreëerd 
door het plaatsen van een ‘Pipowagen’ en een opslagtent. Dit maakt het 
mogelijk om komend jaar daadwerkelijk een kleinschalige productlijn van 
hout en voedselverwerking op te zetten. Denk hierbij aan het maken van 
houten snijplanken, speelgoed van Amersfoortse boomschijfjes en vers-
geperste appelsap. In de loop van het jaar zijn deze producten verkrijgbaar 
via de webshop en in kleine winkels in Amersfoort (Vathorst). Voor meer 
informatie zie: www.landinzicht.net of www.facebook.com/landinzicht.net 

DAPHNE OOK IN DE WINTER GEZELLIG!
Ook in de winter is het genieten Bij Daphne in de Kas. 
De haarden zorgen voor een gezellige warmte en wie 
weet kan er dit jaar nog geschaatst worden op het 
water in het BRONpark. In dat geval zorgen Daphne en 
Alex voor ‘koek en sopi’ aan de waterkant. De lunch-
kaart is ook aangepast aan het seizoen, met gevulde 
soepen, warme broodjes en natuurlijk de geliefde 
hamburger van Hollands rund, is De Kas helemaal klaar 
voor een een strenge winter.

De Kas is geopend van woensdag t/m zondag van 10.00 uur tot 18.00 uur, 
behalve op zaterdag. Dan is De kas tot 16.00 uur open in de winter. Eén 
maal per maand is er op vrijdagavond ‘Friends and Family diner’. Lekker 
en ongedwongen dineren met je vrienden of je hele gezin. Meer informatie 
vind je op www.facebook.com/bijdaphne. 
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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 nieuws-

brief nog vragen dan kunt u 
contact opnemen met 

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst, 
Marije Spithoven of Rick Beniers 

tijdens kantooruren bereikbaar via 
telefoonnummer 033 – 451 10 10 of 

mail naar m.spithoven@vathorst.com 
of r.beniers@vathorst.com.

Meldingen voor Beheer naar 
Meldpunt Woonomgeving

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

beheer@vathorst.com. 

Alle genoemde werkzaamheden zijn sterk afhan-
kelijk van het weer. Ook onvoorziene omstandig-

heden kunnen de werkwijze beïnvloeden. Dit kan 
van invloed zijn op de planning.

facebook.com/
vrijekavelsinvathorst

facebook.com/vathorst
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VOORTGANG WONINGBOUWPROJECTEN 
EN PLANONTWIKKELING 

VRIJE KAVELS

WONEN OP EEN EILAND
Alle eilanden zijn verkocht! Kavel 1 en 4 zijn bebouwd en bewoond. Kavel 2 en 5 zijn in aanbouw 
en op kavel 3 en 6 wordt op korte termijn gestart met bouwen. Op kavel 3 wordt een energie 
leverende woning gebouwd. De eigenaren noemen het ‘The Lake House’. Dat wordt de eerste 
energieleverende woning in Amersfoort!  

DE OMLIJSTING ZUID-WEST
Alle acht kavels in de Omlijsting Oost -aan de Straat van Messina- zijn verkocht. De laatste 
kavels worden nog bebouwd, op de eerder verkochte kavels staan de woningen die ook al 
bewoond zijn. Aan de zuid-west kant van de Omlijsting komen ook vrije kavels. Deze tien 
kavels gelegen aan de Straat van Gibraltar en de Straat van Dover, variëren in grootte tussen 
de 368 m² en 433 m² en bieden de mogelijkheid voor het bouwen van een vrijstaande woning 
of een tweekapper (per twee kavels). Het water aan de tuinkant is 9 meter breed en OBV 
realiseert hier een beschoeiing. Deze kavels gaan in 2016 in verkoop, maar het is nog niet 
helemaal duidelijk wanneer. Houd hiervoor de website in de gaten. 

EILAND 1: JUTTERSEILAND
De woningen op Jutterseiland hebben (of krijgen) een klassieke, Oud-
hollandse architectuur en staan speels gegroepeerd. De eerste zes 
gerealiseerde woningen staan in de breedte op de kavel. Deze woningen 
hebben dus een brede tuin aan het water. Eind vorig jaar is Heijmans 
gestart met de bouw van drie nieuwe XXL-woningen, die allemaal 
verkocht zijn. Ook de laatste vijf woningen die op dit eiland komen, 
gaan in aanbouw. Hiervan zijn er nog vier beschikbaar: twee 
XXL-woningen en 2 twee-onder-een-kapwoningen. De bouw van de 
laatste vijf woningen start in juni 2016 en duurt een jaar. Als u 
interesse heeft in deze woningen kunt u contact opnemen met 
Woonvast Makelaars of kijk op www.jutterseiland.nl. 

FONTEYN PARK
Het Fonteyn Park bestaat uit vijf hofjes met in totaal 146 woningen. 
In één van deze hofjes, geflankeerd door een bestaande houtwal, 
ligt een ruime vrije kavel van 454 m² die momenteel nog beschik-
baar is. De vrije kavelprojecten De Groene Hagen (6 kavels) en 
De Witte Wilgen (8 kavels) die ook in het Fonteyn Park liggen en 
een eigen hofje vormen, zijn helemaal uitverkocht. Het is dus de 
laatst vrije kavel in dit project, dat gebouwd wordt in een Engelse 
cottagestijl. De beeldkwaliteit voor de vrije kavel sluit aan op deze 
bouwstijl, zodat een mooi geheel ontstaat. Voor meer informatie 
over deze kavel en voor de meest actuele stand van zaken en over 
vrije kavels in Vathorst: www.vrijekavelsvathorst.nl.

EILAND 2: BEGIJNEILAND
Dit eiland bestaat uit twee delen opgezet rond het thema Begijnhof.  
Het westelijk schiereiland bestaat uit vrijstaande woningen en twee-
kappers rond een terpje en het oostelijke hof is een carré van 
rijwoningen, gegroepeerd rondom om een groen binnenterrein. 
Voor de in totaal 55 woningen hebben zich ruim 180 mensen 
ingeschreven! Alle woningen zijn dan ook onder optie en de bouw 
ervan start in juni van dit jaar. 

PROJECTEN EILANDENRIJK

Het Eilandenrijk in De Bron is een van de bijzondere locaties in Vathorst: hier worden vier 
wooneilanden van verschillende grootte ontwikkeld met ieder een eigen karakter. 
De relatie met het water is op alle vier de eilanden overduidelijk en bepaalt in belangrijke 
mate het woonmilieu. 

OVERIGE PROJECTEN

OEVERVILLA’S FASE 2
De tien klassieke villa’s in het project ‘Oevervilla’s’ liggen met de 
achterkant langs het water van de Omlijsting en hebben een tuin met 
terras op het westen, die via de openslaande tuindeuren te bereiken is. 
Fase 2 van dit project is inmiddels helemaal verkocht en de bouw start 
in april 2016. Begin 2017 is de oplevering gepland. 

HAGENBEEK FASE 3
De woningen in het project Hagenbeek liggen 
aan statige lanen -met in het midden een forse 
houtwal- en hebben allemaal een diepe achter-
tuin. De woningen hebben een aparte woon-
keuken aan de straatkant, met zicht op het 
water en de houtwal en een ruime woonkamer 

over de gehele breedte van circa 7,5 meter aan de tuinkant. Alle Hagen-
beek-nieuwbouwwoningen zijn voorzien van een modern en duurzaam 
klimaatsysteem. De laatste fase in dit project is nu in verkoop. Er zijn 
nog slechts twee woningen vrij, de rest is onder optie. Als alles volgens 
plan verloopt start de bouw van de laatste 22 woningen in dit project in 
juni en worden ze halverwege 2017 opgeleverd. Voor meer informatie: 
www.hagenbeekwonen.nl 

EILAND 3: NAUTISCH EILAND
Op het Nautisch Eiland worden tien vrijstaande woningen en twaalf 
tweekappers gerealiseerd. Het eiland is ruim opgezet met een groen 
middengebied, waar de auto te gast is. De kavels variëren in grootte 
van 241 tot 562 m² en alle woningen krijgen een tuin aan het water. 
De kavels worden verkocht door OBV en de woningen worden ontwik-
keld en gebouwd door Groothuis. Betrokken makelaars zijn 
Makelaardij De Parel (René van Beek) en Woonvast Makelaars 
(Barry Démoed). De verkoop van dit project start op 22 maart 2016. 
Bent u geïnteresseerd in dit project? Stuur dan een e-mail naar 
vrijekavels@vathorst.com met uw gegevens.

EILAND 4: ZEEUWSE BURCHT
Het vierde eiland ligt het dichtst bij het i-Centrum. Vandaaruit is goed 
te zien dat de bouw van de 44 huurwoningen gestaag vordert. Dit eiland 
is ontworpen met een knipoog naar een vesting, de versterkte stad. Van 
buiten oogt ‘de burcht’ als een robuuste façade: een massief en sym-
metrisch bouwwerk met de voordeuren aan de buitenzijde. Achter deze 
bebouwing gaat een geheel eigen wereld schuil; een groot binnen- 
terrein waarin het parkeren wordt opgelost en waar ruimte is voor 
groen en ontmoeting. Heijmans Bouw is verantwoordelijk voor de bouw 
en Syntrus/Achmea is als belegger en eigenaar verantwoordelijk voor de 
verhuur ervan. Prognose voor de oplevering is uiterlijk najaar 2016.

ARTESI
Het project Artesi ligt aan de 
Straat van Messina, in het hart 
van De Bron. De huizen hebben 
de uitstraling van een twee-
kapper die op een verrassende 
manier met elkaar verbonden 
zijn, door middel van een afwijkend vormgegeven 
tussenwoning. Deze eerste fase van het project is 
helemaal uitverkocht en de bouw ervan verloopt voor-
spoedig. Komend voorjaar worden deze tien woningen 
opgeleverd. In fase 2 zijn nog vier woningen vrij, van de 
acht tweekappers die in deze fase worden gebouwd. 
Kijk op www.artesi-amersfoort.nl of neem contact op 
met Woonvast Makelaars. Heijmans start met de bouw 
in juni 2016.

THE COTTAGE
FONTEYN PARK
De buurtjes in Fonteyn Park in 
het zuidwesten van De Bron zijn 
ingebed in een groen stedelijke 
woonomgeving. De waardevolle 
en voor De Bron kenmerkende 
houtwallen maken onderdeel uit van het stedenbouw-
kundige plan. De eerste fase van het project -dat in 
Engelse architectuur wordt gerealiseerd- is uitverkocht 
(31 woningen) en de bouw daarvan is in volle gang. 
Fase 2 en 3 zijn 100% verkocht en de bouw van deze 
77 woningen is in voorbereiding. Op 29 februari gaan 
de zogenaamde ‘Cottages’ in verkoop. Het gaat om vijf 
woningen in één gebouw (boerderij) met een flink erf 
en een parkachtige tuin, met een v.o.n. prijs vanaf
€ 269.000,-. Deze woningen bieden de mogelijkheid om 
op de begane grond te slapen. Fase 4 van Fonteyn Park 
(30 woningen) gaat deze zomer in verkoop. Houd de 
website in de gaten: www.woneninfonteynpark.nl voor 
de meest actuele informatie. 


