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Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) werkt hard aan de ontwikkeling van
Waterdorp, in het westen van De Laak. Graag informeren we u over de
voortgang hiervan. Voor de actuele ontwikkelingen in Vathorst kunt u
www.vathorst.nl of www.facebook.com/waterdorpvathorst raadplegen.
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Bouw vrije kavels aan de Baak van Terneuzen

WATERDORP KOMT TOT LEVEN!

Het is mooi om te zien dat Waterdorp daadwerkelijk het ‘dorp’ wordt zoals op
de tekentafel was bedacht. Waterdorp is erg populair bij kopers; alle ‘Palen’
die in verkoop gaan hebben veel belangstelling. Veel van de projecten zijn
daarom al uitverkocht en die worden nu gebouwd. Er zijn nog zes Palen
die in verkoop gaan of worden verhuurd; Paal 5 en 6 (49 koopwoningen
Schoonderbeek), Paal 13 en 19 (54 huurwoningen Alliantie), Paal 16
(30 koopwoningen Vahstal) en Paal 17 (10 woningen Heijmans). In Paal 2,
op de zogenaamde boerderijkavel, worden 4 koopwoningen ontwikkeld door
Schoonderbeek. De verwachting is dat alle woningen tegen het eind van
dit jaar verkocht of verhuurd zijn. Ook de vrije kavels in Waterdorp zijn
allemaal verkocht (op 25 en 36 na, maar die gaan pas later in verkoop) en de
particuliere bouwers zijn druk bezig om hun woning te realiseren. Zo langzamerhand komen de bewoners binnendruppelen en ontstaat een buurt, een
leefgemeenschap, een ‘dorp’ met straks rond de 1.300 inwoners. Deze nieuwsbrief biedt informatie die interessant is voor de eerste bewoners die nog een
tijdje in een wijk in aanbouw zullen wonen.

WATER & VAREN
In grachtenstad De Laak hebben veel inwoners een bootje, waarmee
ze varen op de grachten of op het riviertje de Laak tussen Vathorst
en Bunschoten-Spakenburg. Een paar jaar geleden is de Laak verbreed
en verdiept om dit mogelijk te maken. Daarmee is een mooie
vaarroute ontstaan voor kano’s, sloepen en fluisterbootjes (met
elektrisch aangedreven motor). Voor het varen op de Laak in het
buitengebied, maar ook binnen de wijk zijn regels vastgelegd.
Deze regels gaan onder andere over het afmeren, het verbod op
verbrandingsmotoren, de vaarsnelheid etc. Op www.laakzone.nl kunt
u deze regels teruglezen. De watergangen binnen Waterdorp komen rechtstreeks in verbinding
te staan met de Laak. De watergangen worden gefaseerd uitgegraven. De planning van de graafwerkzaamheden is mede afhankelijk van de voortgang van de aan het water grenzende projecten.

BRUGGEN
Daar waar de watergangen wegen kruisen komen
bruggen. Er zijn twee soorten bruggen te onderscheiden:
de autobrug en de voetgangers-/ fietsbrug (zie de woonomgevingskaart op pagina 4). Autobruggen zijn betonnen
bruggen met een stalen randligger. De betonnen
funderingen van de bruggen zijn voorzien van metselwerk
en vormen zo traditionele landhoofden. Vier van de vijf
autobruggen zijn onlangs in de basis gerealiseerd.
Wanneer het bouwverkeer geen gebruik meer maakt
van deze bruggen, worden zij definitief afgemaakt. Denk
daarbij o.a. aan het plaatsen van de leuningen en het
aanbrengen van asfalt op de brug. De fietsbruggen
krijgen een houten brugdek en houten leuning. Vanwege
de lengte komen zij op steunpunten in het water te staan.
Deze bruggen worden deze zomer aanbesteed en gaan
zoals het er nu uitziet in de loop van 2019 in aanbouw.
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Hogesteeg

De Laak

AFVALINZAMELING IN TIJDELIJKE SITUATIE
AFVAL

In Waterdorp wordt in de eindsituatie
het afval ondergronds ingezameld. Op
diverse locaties komen ondergrondse
containers voor de inzameling van
restafval, papier en PMD (plastic en
metalen verpakkingen en drankkarton). Papier en PMD gaat in open
containers waarvan iedereen gebruik kan maken. De containers voor
restafval zijn voorzien van een pasjessysteem waarvoor omwonenden een
pasje krijgen (zie kaartje hieronder).

TIJDELIJKE SITUATIE

De ondergrondse afvalcontainers
kunnen pas worden geplaatst als de
straat, waar de containers komen te
staan, woonrijp wordt gemaakt. Dit
loopt niet altijd tegelijk met de oplevering van de woningen. Voor
deze tussenperiode biedt ROVA de
volgende werkwijze aan:

PROJECTWONINGEN

Definitieve locaties van de
ondergrondse afvalcontainers

In augustus 2018 wordt op de hoek
van de Baak van Tholen en de Hogesteeg een tijdelijke milieustraat
ingericht. Hier kunt u uw restafval,
plastic verpakkingen en pmd kwijt.
Om de verzamelcontainer voor restafval te openen, heeft
u een ROVA-pas nodig. Als deze voor u van toepassing is,
ontvangt u die per post.

contact op met het ROVA Klantcontactcentrum. Zet uw
afval niet naast de verzamelcontainer. Dit is strafbaar en
wordt gecontroleerd.

PARTICULIERE KAVELS

GROF HUISHOUDELIJK AFVAL

Bouwt u uw eigen woning in Waterdorp, dan kunt u bij
oplevering van de woning contact opnemen met de
klantenservice van de ROVA om tijdelijk kliko’s te
bestellen. Deze kliko’s worden door de ROVA weer
ingenomen op het moment dat de ondergrondse
containers operationeel zijn.

Inwoners van de gemeente Amersfoort kunnen een
afspraak maken met ROVA klantcontactcentrum om
grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en herbruikbare
spullen(kringloopgoederen) kosteloos aan huis op te
laten halen.

GEBRUIK VERZAMELCONTAINER

Wilt u meer informatie? Kijk dan op www.rova.nl of
wneem contact op met het ROVA Klantcontactcentrum
via (033) 422 85 00 of via www.rova.nl/contact.

Heeft u afval dat door het gewicht of omvang niet in de
verzamelcontainer past of zit de verzamelcontainer vol?
Neem uw afval dan mee terug naar uw woning en neem
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VRAGEN?

WOONOMGEVINGSKAART
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OVERTUINEN
Waterdorp kent een aantal woningen met
een overtuin; een tuin aan het water, aan de
andere kant van de straat. De overtuin krijgt
een houten beschoeiing, een haag, betonnen
trap en in sommige gevallen een boom. De
hele overtuin inclusief beschoeiing, is eigendom van de koper. De eerste twee groeiseizoenen na aanplant, worden de hagen en
bomen onderhouden door OBV. De overtuinen zijn belangrijk voor de groene
beleving en het dorpse karakter van Waterdorp. Daarom zijn regels opgesteld voor de
inrichting en het gebruik ervan. Maximaal
50% van de overtuin mag worden verhard
(trap telt daarin mee) en de overige 50%
moet groen blijven.

VERLICHTING

PARKEREN

De openbare verlichting in Waterdorp wordt dezelfde als
in de rest van De Laak. Verlichting wordt voorzien van
ledlampen. Een deel van de verlichting komt met een
wandsteun aan de gevels van woningen te hangen. Een
deel komt op lichtmasten en in een aantal straten komt
de verlichting aan kabels boven de weg te hangen. Soms
is het nog niet mogelijk om de definitieve verlichting te
plaatsen. Dan wordt er tijdelijke verlichting geplaatst.

De parkeernorm die wordt nagestreefd in Waterdorp is
1,8 auto per woning. Openbaar- en bezoekersparkeren vindt plaats op langsparkeerplaatsen voornamelijk gelegen langs de doorgaande (ontsluitings)
straten, zoals Hogesteeg, Baak van Renesse en Baak
van Zierikzee. De rest van het openbaar parkeren wordt
op de binnenterreinen in parkeerkoffers opgelost. De
particuliere parkeerplaatsen die gekoppeld zijn aan
een woning bevinden zich ook daar. Tot slot zijn er ook
woningen met een parkeerplaats op eigen terrein, in de
tuin, waarbij de parkeerplaats bereikbaar is via de oprit.

STRAATNAAMBORDEN

In Waterdorp komen
dezelfde straatnaamborden als in de eerste
woongebieden van De
Laak. De straatnaamborden worden zoveel
mogelijk op de gevels
van een woning bevestigd.
Daar waar dit niet kan,
worden de borden op
een paal bevestigd.
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COLOFON

HERBOUWDE BOERDERIJ BIEDT ONDERDAK
AAN KLEINSCHALIGE HORECA

Deze nieuwsbrief is een uitgave van
Ontwikkelingsbedrijf Vathorst

Op de locatie van de oude boerderij Hogesteeg 13, wordt een
moderne boerderij teruggebouwd met dezelfde footprint en dezelfde
karakteristieke kopgevels als de oorspronkelijke boerderij, in combinatie met een hedendaagse architectuur. Het ontwerp is van AGnova,
een Amersfoorts architectenbureau. Samen met een ondernemende
Vathorster, is op deze locatie een kleinschalig horecaconcept tot
stand gekomen, waar de bewoners van Vathorst lekker kunnen eten,
borrelen, etc. en de werknemers mensen zijn met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Hier worden ze begeleid en opgeleid tot volwaardige
werknemers, zodat zij met meer gelijke kansen hun werkbare leven
kunnen voortzetten.

BEUKENBOMEN

De kavel is herkenbaar aan de twee grote beukenbomen en ligt aan de
Hogesteeg en aan de Binnenlaak. De inrichting van het erf is afgestemd
op een multifunctioneel gebruik: een deel wordt ingericht met gras,
een deel wordt bestraat. Langs de oever komt een steiger, waardoor
de locatie ook per boot vanuit Vathorst goed te bereiken is.
De boerderij wordt met duurzame, natuurlijke materialen gebouwd.
De voor- en achtergevel worden gemetseld. Tussen de kopgevels vormt
de keramische bekleding het beeld voor kap en gevels, waardoor deze
optisch met elkaar verbonden zijn. Ramen en deuren krijgen door
lamellen een ondergeschikt karakter. Aan de terraszijde komt een
glazen pui, die juist helemaal open kan. De boerderij krijgt geen aansluiting op het gasnet en wordt met een ondergronds warmtesysteem
en zonnepanelen voorzien van warmte en elektriciteit.

Redactieadres:
Veenslagen 33
3825 RT Amersfoort
033-451 10 10
info@vathorst.com
Ontwerp Belinda Seegers
Fotografie OBV/Martijn Heil
Aan de verstrekte informatie kunnen
geen rechten worden ontleend.
Voor vragen over de ontwikkelingen
van Vathorst, kunt u contact opnemen
met Ontwikkelingsbedrijf Vathorst
(OBV). Kijk voor meer informatie ook
op www.vathorst.nl,
www.vrijekavelsvathorst.nl en
www.laaksetuinen.nl
Volg ons ook op:
Facebook.com/Vathorst
Facebook.com/
waterdorpvathorst
Facebook.com/Laakse
Tuinen
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 OBV,
Maarten de Weerd,
tijdens kantooruren bereikbaar via
m.deweerd@vathorst.com
of 033-451 10 10.

Impressie Hogesteeg 13
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Meldingen voor Beheer naar
Meldpunt Woonomgeving
www.amersfoort.nl.
Beheer Vathorst, Mariska Versteeg,
beheer@vathorst.com.
Genoemde werkzaamheden zijn
sterk afhankelijk van het weer. Ook
onvoorziene omstandigheden kunnen
de werkwijze beïnvloeden. Dit kan van
invloed zijn op de planning en eventueel voor
vertraging zorgen.

