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Legenda

Varen
De Specials

Electrisch varen
Met ingang van 2020 mag uitsluitend elektrisch gevaren worden binnen Vathorst en in het gebied tot
het Randmeer. Buiten de wijk is deze regel nu al van kracht.

Vathorst is de jongste wijk van Amersfoort en staat garant voor

Bij de opzet van De Laak is gekozen voor een ‘moderne grachtenstad’. Kenmerkend voor het ontwerp zijn

Oplaadpunten

huizenblokken gescheiden door grachten, kades en bruggen. Karakteristieke grachtenpanden (de zogeheten

hoogwaardig wonen, met veel voorzieningen binnen handbereik.

Hoe het opladen van de accu werkt is op de borden te lezen die naast de laadpalen staan. Elektromotoren zijn
stil en stoten geen CO uit. Dat geeft minder overlast en is beter voor het milieu. Het verbod op brandstof-

Meerpalen

Hier kunt u uw kinderen in een veilige omgeving de ruimte geven.

motoren geldt nu al voor het buitengebied (vanaf de gemeentegrens met Nijkerk en Bunschoten). Ook is de

Bij de Griendweg vindt men meerpalen

Aan de Harderwijkkade vind je aanmeerringen

Een particulier initiatief heeft ervoor gezorgd dat kattentouwen zijn aangebracht aan sommige kades.

Deze specials zijn ontworpen door Amerstaete vof, Habitoo, Heijmans en Schoonderbeek.

maximum vaarsnelheid vastgesteld op 6 km/uur. Aan de Durgerdamhaven, aan de kade van Sloepverhuur

die rechtstreeks gekopieerd lijken uit Venetië.

en trappen waarmee op de kade geklommen

De touwen zijn onder andere zichtbaar aan de Harderwijkkade. Deze touwen zorgen ervoor dat katten niet

Sommige specials hebben illustere namen als: Socrates, Michelangelo, Plato, Pythagoras, Aristoteles, Cicero,

Wonen aan het water staat garant voor spelevaren, schaatsen

Vathorst is ook een oplaadpunt te vinden.

kan worden.

verdrinken als ze te water raken. Door de hoge kades kunnen ze niet zelf uit het water komen.

Da Vinci, Galileo en Topaas, Aquamarijn, Saffier, Robijn.

²

02

Aanmeerringen en trapjes

03

04

Kattenklimtouwen

Specials) maken deel uit van de huizenblokken en zorgen voor nog meer variatie in de nieuwbouwwijk.

en watervogels. We heten u graag welkom in een van de leukste
nieuwbouwwijken van Nederland!

05

Het water
Het water in het woongebied De Laak komt aan de oostkant binnen via de Calveense Wetering.

Dit kanaal is gegraven tussen 1100 en 1150 om water uit het ontginningsgebied van het buurtschap
Calveen af te voeren. Calveen is een verbastering van Kaal Veen. Dit kanaal watert af op de Eem.

Jollenvelden

06

Bollebrug

07

Eigen aanlegplekken

08

Vissen uitgestanst

09

Er zijn twee jollenvelden in het vaargebied van

Hier is een voorbeeld van een brug met een bolle

In De Laak zijn genoeg voorbeelden van privé-

In de stalen brugomlijsting zijn

Het project Laakzone

woonwijk De Laak. Hier kan een boot te water

vorm. Onder de bruggen zitten vaak gemetselde

terassen te zien die grenzen aan het water. Zij

vissen uitgestantst.

Rond 1200 sloten de Bisschop van Utrecht en de Hertog van Gelre een akkoord waardoor, rivier de Laak

gelaten worden met een trailer. Er is er één ter

richels waar vogels kunnen uitrusten.

hebben het hele jaar door een eigen aanlegplaats.

de provinciegrens tussen Gelderland en Utrecht werd. Laak is een ander woord voor grens. De grens tussen
de Katholieke provincie Utrecht en de Protestante provincie Gelderland in dit geval.

hoogte van de Lemmerkade/Hindelooperkade.

Het Laakzonegebied omvat het buitengebied tussen Bunschoten, Nijkerk en Amersfoort; de ‘achtertuin’
van Vathorst. In dit gebied zijn nieuwe recreatiemogelijkheden gerealiseerd in de vorm van (snel)fietspaden,
wandelpaden, klompen- en ruiterpaden, vaarroutes, aanlegplaatsen voor kano’s, picknickplaatsen en een
sluis bij Bunschoten.
In 2008 werd een ontwikkelingsplan voor de Laakzone opgesteld. In 2009 kreeg polder Arkemheen een
internationaal beschermde natuurstatus ‘Natura 2000’. Het noordelijk deel van de Laak is niet bevaarbaar

Het stedenbouwkundig plan

Delftse stoep

10

Rivier de Laak

11

Markenhaven

12

Zeldzame varens

13

Hoekbrug

14

Kades als in Murano

15

In deze straat zijn de zogenaamde

Het water in het de Laak komt aan de oostkant

De brede Markenhaven biedt aanlegmogelijkheden

In de kademuren van de Markenhaven

In De Laak zijn veel bruggen. Sommige doen

Laak 1 kenmerkt zich door een stedelijk karakter

‘Delftse stoepen’ uitgevoerd met kinderhoofdjes.

via rivier de Laak binnen. Het is eigenlijk een

voor bootjes. Hier is een oplaadpunt te vinden

groeien bijzondere en zeldzame varens.

een beetje denken aan bruggen in Venetië, met

met veelal harde kades zoals deze in Amsterdam te

Het stedenbouwkundig plan van De Laak in Vathorst komt van West 8, urban design & landscape

afwateringskanaal vanaf Nijkerkerveen. Via natuurlijk

en het opstappunt van LakesideSUP.

hun hoekige brugleuningen. Zoals hier aan de

zien zijn, maar ook bijvoorbeeld in Murano (It) met

architecture. West 8 is gespecialiseerd in ‘wonen aan het water’ en heeft daarvoor inspiratie

verval stroomt het water naar het Randmeer.

Stellingwoudergracht.

stoepen langs het water zonder rijbanen voor auto’s.

opgedaan in Nederland en daarbuiten.

Het niveauverschil wordt met sluizen overbrugd.

West 8

gemaakt. Daardoor blijft het rustig voor de weidevogels. Er is een nieuwe vaarverbinding gekomen inclusief
sluis, bruggen en wandelpaden naar het gebied Haarbrugge, ten zuiden van Rengerswetering.
Het zuidelijk deel van de Laak bij Vathorst is verbreed. In de knik van rivier de Laak is een nieuw natuur
gebied ontwikkeld met plasdras-vegetatie. Al met al zijn er 12 hectare fiets- en wandelmogelijkheden
en 15 hectare nieuw natuurgebied ontwikkeld en zijn 9 bruggen, 1 sluis, 1 stuw en 1 gemaal aangelegd.

Het aanmeren van boten
Tijdens het vaarseizoen, van 1 april tot 1 november, mogen boten worden aangelegd aan de openbare kades.
De aanlegplekken zijn herkenbaar aan de trappen en ringen in de kades. Op de natuurlijke oevers van
de Spakenburgkade en de Lemmerkade staan nog enkele afmeerpalen aan de kant van de woningen.
Privétuinen die grenzen aan het water hebben het hele jaar door een aanlegplaats.

Varens in Vathorst
In De Laak wordt een grote diversiteit aan varens aangetroffen, zoals de Olifantslurfvaren, Mannetjesvaren,

Japanse brug

16

Het project 23 van 5

17

Sluis en oplaadpunt

18

Vissen in ‘opdruk’

19

20

Groene taluds

Geschubde mannetjesvaren, Tongvaren, Stijve naaldvaren, Glansschildvaren, Muurvaren, Steenbreekvaren,
Smalle ijzervaren, Gewone eikvaren en Zwartsteel. Dit komt onder andere door het aangepaste ontwerp van

In het Kai Park zijn bruggen geïnspireerd

Aan het Kai Park zijn door Ontwikkelaar Karbouw

Bij de sluis aan de Workumstraat

In de brugleuningen in De Laak zijn vissen

In Laak 2A zijn de groene taluds geïnspireerd op de groene singels die in de 19 eeuw ontstonden door

de kademuren en het gebruik van speciale specie bij het metselen. Ook in Laak 2, waar meer groene taluds

op voorbeelden uit Japan.

23 woningen van 5 jonge architecten gebouwd

is een oplaadpunt.

in opdruk verwerkt vanwege de associatie met

het afbreken van stadsmuren. Dit was destijds nodig om letterlijk frisse lucht de steden binnen te halen.

zijn, worden zeldzame varens gevonden.

het water.

Het was ook goed voor de ontwikkeling en verkoop van grote groene tuinen langs de grachten.

in het gelijknamige project 23van5.

e

De polder Arkemheen
De polder Arkemheen is een onderdeel van het Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland
(www.arkemheen-eemland.nl) en een Natura 2000-gebied. Het heeft een omvang van ruim 12.000 hectare.
De smient, de kleine witte zwaan en weidevogels als de grutto en de kievit worden hier extra beschermd.
Het is een uniek natuurreservaat met broedplaatsen van vele soorten water- en weidevogels en een foerageen overwinterings plek voor trekvogels. Het ligt op de grens van de provincies Utrecht en Gelderland en is
een zeer open veenweidegebied met een oud verkavelingspatroon. Arkemheen is een oude Zuiderzeepolder,
een weidegebied met hoge waterstand en ruimte voor plas dras. Het is de enige polder in Nederland waar
nooit grootschalige ruilverkaveling heeft plaats gevonden.

Stedenbouwkundige uitgangspunten

01

21

Waterdorp

Herbouw boerderij

22

Straatnamen

23

24

Laakse Tuinen

Het stedenbouwkundig plan is vertaald in een aantal principes die De Laak kenmerken.

Onderdeel van Laak 2A is Waterdorp. Waterdorp (de naam zegt het al) is als een dorp omgeven door water.

Aan de Hogesteeg 13 wordt de voormalige boer-

In de bruggen van De Laak staat de naam

Momenteel wordt Laakse Tuinen ontwikkeld. In deze woonwijk zijn ruime voortuinen, overtuinen en groene

Deze principes komen overal terug en zijn in de wijk duidelijk terug te zien:

Dergelijke dorpen zijn o.a. te vinden in Friesland, Noord-Holland en langs de Vecht. Heel bijzonder zijn de ‘overtuinen’

derij herbouwd in een herkenbare maar moderne

van de straat uitgefreesd. Een mooi voorbeeld

straten straks kenmerkend. Chique jaren dertig wijken zoals Hilligersberg in Rotterdan en het voormalige

• De meeste huizen aan het water hebben een hogere woonverdieping; een belle etage;

(aan de overkant van de weg), waar je een bootje kunt aanmeren en van de avondzon kunt genieten.

uitvoering. In de boerderij komt een kleinschalige

daarvan is bij de Hogesteeg te zien.

landgoed Marlot in Den Haag, vormden een inspiratiebron voor het stedenbouwkundig plan.

• Staand in de woonkamer kijk je op het water, in plaats van tegen de oever aan de overkant;

horecagelegenheid.

• Iedere woning is individueel herkenbaar b.v. aan kleur- of materiaalgebruik;
• Vaak wordt de baksteen van het naburige huis ook in de naastgelegen gevel gebruikt,
zodat er een eenheid ontstaat;
• De woningen hebben geen voortuin, maar veelal traptreden. Dat is om het hoogteverschil
met de belle etage te overbruggen en om de overgang tussen publiek en privaat te ‘verzachten’;
• De eerste 45 cm van de stoep hoort bij de woningen. Hier zijn stokrozen, hortensia’s

SloepverhuurVathorst

LakesideSUP

Durgerdamhaven 8, heeft diverse sloepen

Markenhaven 56, verhuurt SUPboards. In De Laak sup je

in de verhuur die vernoemd zijn naar de

in ongeveer een uur zigzaggend door de grachten. Doe je

vogels in dit gebied o.a. Boerenzwaluw,

Waterdorp erbij dan is er meer tijd nodig om een rondje te

Oeverzwaluw en Gierzwaluw.

maken. Je kunt ook verder weg; in ongeveer anderhalf uur
ben je bij restaurant De Kooi in Bunschoten-Spakenburg.

en ander groen toegestaan.;
• De Laak heeft een eigen lichtarmatuur;

www.sloepverhuurvathorst.nl

• De Laak heeft eigen straatnaambordjes;
• De straatnamen refereren naar oude stadjes aan het water;
• In De Laak wordt ondergrondse afvalopslag toegepast;
• De Laak heeft een hoge woondichtheid, verder versterkt door de vier woontorens bij het station
(ontwerp Prof.Hans Kollhoff Architekten).

Natuurgebied

25

In de knik van de Laak is een nieuw natuurgebied
ontwikkeld met plasdras (zonder vegetatie),
stepstones en er staat een picknicktafel.

De Laakjol
In de eerste jaren van de bouw van Vathorst
konden kopers van een woning in De Laak een
bouwpakket aanschaffen waarmee ze een Laakjol
konden bouwen. Er zijn ongeveer 42 jollen op die
manier gerealiseerd.

Polder
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Oplaadpunt
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Haarbrugge

28
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De polder Arkemheen is een stiltegebied

Bij Restaurant De Kooi is een oplaadpunt

Vanaf De Kooi gaat een nieuwe vaarweg

Grandcafé en Partycentrum
de Kooi

en een paradijs voor weidevogels.

bij de aanlegsteigers nabij de sluis.

richting Haarbrugge naar de Rengerswetering

Hier kunt u aanleggen (na de sluis) en koffie

in Bunschoten, waar een nieuwe woonwijk wordt

drinken, lunchen, borrelen en/of de accu opladen.

ontwikkeld met woningen met een eigen steiger.

www.lakesidesup.nl
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