
 

 

Vragen & Antwoorden Laakverbreding in Vathorst 

1. Met welke bootjes mag ik in de grachtenstad De Laak varen? 

In de ‘grachtenstad’ is gemotoriseerd varen momenteel nog toegestaan. Wel zijn 

verbrandingsmotoren minder gewenst vanwege milieu en (lawaai) overlast. De gemeente sluit niet 

uit dat in de toekomst hier een ander beleid voor gaat komen.  Buiten de wijk mag straks uitsluitend 

met sloepen en fluistermotoren gevaren worden, met een maximum snelheid van 6 km/u. Deze 

maximum snelheid is in de wijk ook zeer gewenst.  

2. Waar mag ik aanmeren? 

Heeft u bij uw huis (in De Laak) een tuin die direct aan het water ligt, dan mag u met uw bootje langs 

uw tuin aanmeren. Aan de openbare kaden en oevers mag u alleen aanmeren op die plaatsen die 

hiervoor zijn ingericht, veelal herkenbaar door een lage kade met aanmeer ringen. Verder werkt de 

gemeente Amersfoort aan stadsbrede waterregelgeving, waarin ook de regels met betrekking tot het 

gebruik van de grachten in De Laak worden meegenomen. Daarin komt een kaart waarop de 

aanmeerlocaties staan aangegeven.  

3. Mag ik het hele jaar door aanmeren? 

In de winterperiode mogen geen bootjes aan de openbare kaden en oevers worden aangemeerd. Dit 

is van belang, omdat in die periode het onderhoud aan de watergangen plaatsvindt. Tevens wordt 

wildgroei voorkomen van ongebruikte en vervallen bootjes. Aanmeren langs particuliere tuinen in de 

winter wordt door het waterschap gedoogd.  

4. Hoe werkt de sluis? 

De sluis wordt handmatig bediend door de recreatievaarder zelf. Bij de sluis komt een 

informatiebord met instructies. 

5. Hoe lang duurt het schutten? 

Een beetje ervaren schutter / recreatievaarder moet binnen 10 minuten door de sluis kunnen. 

6. Wat is de afstand van de sluis bij de Workumstraat tot aan de plangrens van Vathorst 

(west)?  

Circa 1.300m 

 



 

7. Hoe breed wordt de Laak ter hoogte van Vathorst? 

De Laak tussen de sluis en de Hogesteeg wordt circa 20m breed. Daar waar de Hogesteeg parallel aan 

de Laak loopt, wordt het water smaller. Voorbij de opstallen aan de Achterhoekerweg 10/12A wordt 

de Laak tot aan de plangrens weer circa 20m breed.  

8. Wat is de prognose planning van de Laakverbreding in Vathorst? 

De werkzaamheden voor de Laak vinden verspreid over 2015 plaats. Voordat de Laak wordt verbreed 

moeten eerst de kades langs de Laak worden verlegd en versterkt. Als de kades gereed zijn wordt 

gestart met het verbreden van de Laak zelf. In het eerste half jaar zal de focus op de kades komen te 

liggen. Na de zomer ligt de focus op het verbreden van de Laak.  

9. Welke verbindingen komen er over de Laak?  

De autobrug van de Achterhoekerweg wordt vervangen door een iets bredere variant. Om praktische 

redenen wordt de nieuwe brug ca. 50 meter verlegd in het landschap. Dit geeft de mogelijkheid de 

oude brug te blijven gebruiken totdat de nieuwe is gerealiseerd. Ook biedt dit de ruimte voor 

aanpassing van de perceelgrenzen van de Achterhoekerweg 6, om daarmee het grondverlies door de 

Laakverbreding en dijkaanleg te compenseren. Tenslotte ontstaat er ruimte voor de noodzakelijke 

verlegging van kabels en leidingen onder de Laak.  

 

In de bocht van de Hogesteeg is nu nog een landbouwbrug aanwezig. Deze komt te vervallen en 

wordt vervangen door een fiets/wandelbrug. Zo ontstaat de mogelijkheid voor een nieuwe 

recreatieve route langs de noordoever van de Laak, als recreatieve fiets- en wandelverbinding tot aan 

de Achterhoekerweg en in een later stadium ook richting de sluis bij de Workumstraat. Deze route 

vergroot ook de recreatieve mogelijkheden en belevingswaarde van de Laak.  

 

10. Blijft de verbinding Achterhoekerweg voor bestemmingsverkeer? 

Ja, dat is inderdaad het geval.  

 

11. Wat zijn de plannen van de gemeente met Achterhoekerweg 6? 

Deze voormalige boerderij wordt ter zijner tijd te koop gezet. 

 

12. Waarom ligt de dijk ten noorden van de Laak verder van het water af? 

 

Aan de noordzijde van de Laak liggen twee gastransportleidingen. Uit het oogpunt van veiligheid 

dient de dijk daar op een gepaste afstand van te blijven, ca. 8 meter.  
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