NIEUWSBRIEF
DE LAAK 3
GELUIDSSCHERM LANGS SPOORWEG

PROEFVERKAVELING LAAK 3

Het geluidsscherm dat aan de noordoost kant van het NS-station
Vathorst moet komen, is half december 2017 aanbesteed. De firma
Schreuder Bouwen langs Water en Wegen B.V. heeft het werk aangenomen. Het scherm van 4 meter hoog wordt opgetrokken uit houtvezelbetonelementen, waartegen groene klimplanten worden geplant.
Het scherm komt te staan tussen het perron van station Vathorst en de
warmtekrachtcentrale van Eneco. Een afstand van ongeveer 345 meter.
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Aan de verstrekte informatie kunnen
geen rechten worden ontleend.

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) werkt aan de ontwikkelingen van
Laak 3, het meest oostelijke deel van De Laak. Graag informeren we u over
de voortgang hiervan. Voor de ontwikkelingen in Vathorst kunt u
www.vathorst.nl raadplegen of www.facebook.com/vathorst of
www.facebook.com/Laak3 Vathorst Amersfoort.
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Firma Schreuder start half maart 2018 met de eerste werkzaamheden
en het geluidsscherm zal afhankelijk van de weersomstandigheden,
rond de bouwvak 2018 gereed zijn.

COLOFON

Deze nieuwsbrief is een uitgave van
Ontwikkelingsbedrijf Vathorst
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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

BESTRIJDING JAPANSE
DUIZENDKNOOP

Gym XL

Al langer is duidelijk dat een invasieve exotische plant; de Japanse
Duizendknoop (familie van de rabarber, maar niet eetbaar) op
diverse plekken binnen de gemeente Amersfoort is gesignaleerd.
Zo ook in Laak 3, vooral langs de spoorlijn. Vanaf het vierde kwartaal
2016 is de gemeente i.s.m. met OBV, bezig geweest met het zorgvuldig
lokaliseren van plekken waar de snelgroeiende Japanse duizendknoop
(JDK) voorkomt. In 2017 zijn de gelokaliseerde spots twee maal
behandeld. Eén keer is het blad behandeld en één keer zijn de stengels
geïnjecteerd met een 20% glyfosaatoplossing. Ook wordt er tijdens
de groeiperiode maandelijks geschouwd en gecontroleerd op
nieuwe spots.

STAND VAN ZAKEN
Sinds de laatste nieuwsbrief Laak 3 (oktober 2015) is het nodige aan werk
verzet, waarover op de website en facebook is bericht. Even op een rijtje wat
er ondertussen is gedaan:

Volg ons ook op:
facebook.com/vathorst
facebook.com/
Laak3 Vathorst Amersfoort
twitter.com/033vathorst
youtube.com/vathorst033

IN DIT NUMMER:
STAND VAN ZAKEN

Momenteel is de JDK niet zichtbaar, omdat de plant zich terugtrekt in
de grond als het kouder wordt. Effect van de behandeling in 2017 zal
pas vanaf april 2018 zichtbaar worden. De JDK wordt serieus genomen
en actief bestreden, omdat de wortels schade aanrichten aan bouwwerken in en boven de grond. De bestrijding blijft plaatsvinden zolang
het nodig is.

VRAGEN
Heeft u na het lezen van deze
nieuwsbrief nog vragen of
opmerkingen dan kunt u contact
opnemen met Ontwikkelingsbedrijf
Vathorst, Marije Spithoven,
tijdens kantooruren bereikbaar op
033-4511010 of mail naar
m.spithoven@vathorst.com.
Meldingen voor Beheer naar
Meldpunt Woonomgeving
www.amersfoort.nl.
Beheer Vathorst, Mariska Versteeg,
beheer@vathorst.com.
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Alle genoemde werkzaamheden zijn
sterk afhankelijk van het weer. Ook
onvoorziene omstandigheden kunnen
de werkwijze beïnvloeden. Dit kan van
invloed zijn op de planning.

» GymXL is gebouwd;
» De P&R voor 150 parkeerplaatsen is aangelegd met waterpasserende
stenen, zodat het regenwater kan uitzakken naar het grondwater.
Dit is een innovatie van Sweco in het kader van de stad van de toekomst.
» De Kruispuntkerk is gebouwd;
» Er is een proefverkaveling gemaakt, dat wil zeggen dat is gekeken op welke
manier de grond het meest efficiënt verkaveld kan worden;
» De beeldkwaliteit voor Laak 3 is opgesteld en vastgesteld;
» Ontwikkelaars Heijmans en Schoonderbeek hebben een start gemaakt
met woningbouwontwikkeling. In totaal komen er in dit deel van De Laak
ruim 100 woningen.

LAAK 3 MEER DAN
EEN WOONWIJK
BEELDKWALITEIT
VAN BELANG
PLANNING
BOUWRIJP MAKEN
KRUISPUNTKERK;
ONTMOETINGSPLAATS
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STEDENBOUWKUNDIG PLAN
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Door de goed bereikbare ligging is
Laak 3 meer dan alleen een woonwijk. Hier vinden ook andere
functies dan wonen hun plek.
Zo is er bijvoorbeeld ruimte voor
ondernemers en is er een turnhal
(GymXL) en een kerkgebouw
(Kruispuntkerk) gerealiseerd.
Ook is er een P&R aangelegd. Het
stedenbouwkundig plan biedt ook
ruimte aan een combinatie van
wonen en werken (werkateliers).
De menging van functies is tevens
de charme van dit deel van De Laak.
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STEDENBOUWKUNDIGE OPZET
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P&R
geluidsscherm
knip voor autoverkeer
bussluis
bus en auto naar snelweg
alleen bus naar station
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Laak 3 kent uiteenlopende functies en diverse
ontsluitingen, ondanks de geringe omvang
van dit gebied. Dit maakt Laak 3 tot een buurt
met verschillende gezichten. De stedenbouwkundige verscheidenheid moet leiden tot een
samenhangend geheel en daarom zijn de
regels voor de beeldkwaliteit van groot
belang. Een kleinschalige, warme stedelijke
sfeer die in Laak 1 al aanwezig is, voert straks
ook hier de boventoon.
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Vathorst verkeer
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special (opvallend gebouw)
verkeersdrempel
doorsteek fietsers
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Naast de stedenbouwkundige beeldkwaliteitsregels is er ook voor de bebouwing een aantal regels
opgesteld, waaronder de toepassing van materialen en kleuren, de ligging en vorm van entrees
en dakvlakken en de manier van plaatsen van zonnepanelen en vormgeving erfafscheidingen.
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bouwvelden woningbouw
/ voorzieningen
voornamelijk woningbouw
aan de gracht
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Voor het autoverkeer zijn er twee verkeersstructuren in Laak 3. Automobilisten uit Vathorst
kunnen via Lovink, langs het station via de zuidkant Laak 3 binnen rijden. Vanaf de snelweg is er
toegang aan de noordzijde van Laak 3. Deze routes zijn van elkaar gescheiden en het is dus niet
mogelijk om met de auto via Laak 3 vanaf de snelweg Vathorst in te rijden en vice versa. Dit om
sluipverkeer door de woongebieden te voorkomen. Laak 3 is verder ontsloten met twee bruggen
van en naar Laak 1: een fiets- en een autobrug. De brug Enkhuizenstraat is bedoeld voor voetgangers en fietsers en de 2e Elburgbrug gaat in de toekomst ook open voor autoverkeer. Door
Laak 3 loopt in de toekomst een busroute naar het station. Met een bussluis kan de bus vanuit
het noorden rechtstreeks naar het station Vathorst rijden. Langs de gracht komt een doorgaand
fietspad te liggen.

fietsstraat

Te r
s

VERKEER

Onderdelen die daar deel van uitmaken zijn:
» Variatie aan de brede gracht: de gracht is een van de meest beeldbepalende entrees van
De Laak. De sfeer van de bebouwing is levendig en wordt gekenmerkt door een grote variatie
van gebouwen; verschillend in grootte, kleur en kapvorm. Om variatie te bereiken zijn regels
opgesteld met betrekking tot de beukmaat, de plattegrond en de rooilijn.
» Werkateliers: de kavels tussen de gracht en de P&R, krijgen een dubbele oriëntatie door
middel van een aaneengesloten atelier/werkruimte/berging aan de kant van de P&R.
Deze bijzondere ruimte wordt integraal ontworpen met een doorlopende kap.
» Bedrijfskavels: parallel aan de snelweg liggen straks de loodsen van Laak 3, kleinschalige
(100 tot 250 m²) aan elkaar gebouwde units met een individueel karakter. Ze hebben een
bijzondere ligging, omdat de percelen twee voorkanten hebben, met twee verschillende
adressen. De westkant, aan de kant van de snelweg, is de zakelijke kant. De oostkant is
is aan de informele woonstraat gesitueerd.
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» Vanaf eind 2018 gaat ook lijnbus 101 van Syntus Gelderland door Laak 3 rijden. Deze bus
volgt vanaf station Vathorst de route via Texelstraat-zuid en Texelstraat-noord naar de
Oeverweg. Om doorgaand verkeer tussen de Verbindingsweg en de Laakboulevard via Laak 3
te voorkomen, komt er ter hoogte van het P&R terrein een bussluis.
» Als de bouwrijp werkzaamheden gereed zijn, wordt het P&R terrein volgens de definitieve
situatie bereikbaar via de Verbindingsweg-Oeverweg.
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fotograaf: Jaco Klamer

knip voor autoverkeer

Sinds de Kruispunters hun nieuwe gebouw in gebruik hebben genomen, bruist het van de ideeën
om het ook in te zetten voor de mensen in de wijk. Natuurlijk zijn er op zondag de kerkdiensten
(om 9.00 en 11.00 uur) waar iedereen van harte welkom is, maar ook door-de-weeks zal de kerk
steeds vaker open zijn. Het verlangen van Kruispunt is dat het gebouw een ontmoetingsplek in
de wijk wordt, waar iedereen zich welkom en thuis voelt. Loop er dus gerust eens binnen of kijk
op de website waar de activiteiten vermeld staan: www.kruispuntvathorst.nl.
3

bussluis

P&R

g ka

/b
auto

de

Afgelopen november opende de Kruispuntkerk het
splinternieuwe kerkgebouw aan de Terschellingkade. De architect kreeg de opdracht om het
gebouw open, transparant en laagdrempelig te
maken. Dat past bij waar de Kruispuntkerk voor
staat. Volgens bezoekers is dat goed gelukt en de
gemeenteleden zijn blij dat ze zo’n mooie eigen
plek hebben.
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» In de tweede helft van dit jaar wordt gestart met het bouwrijp maken van het noordelijke 		
gedeelte van Laak 3. Deze werkzaamheden bestaan uit grondwerk en het aanleggen van de
riolering, bouwwegen en asfaltwegen.
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KRUISPUNTKERK WORDT
ONTMOETINGSPLAATS

bussluis
bus en auto naar snelweg
alleen bus naar station
Vathorst verkeer
fietspad
fietsstraat
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fiets- en voetgangersverbinding
bouwvelden woningbouw
/ voorzieningen
voornamelijk woningbouw

