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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 
(OBV). Kijk voor meer informatie ook 

op www.vathorst.nl en
www.vrijekavelsvathorst.nl. 

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.

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.

SPELEN
Als Waterdorp straks af is worden 
in het groen ook vier  speelplekken 
 ingericht. Op het kaartje staat 
 aangegeven waar deze te vinden zijn.  
De ontwerpen van de individuele 
speelplekken zijn nog niet  afgerond. 
West 8, het bureau dat ook het 

 stedenbouwkundig plan voor  Waterdorp heeft ontworpen, werkt 
op dit moment aan de definitieve inrichting van de verschillende 
 speelplaatsen. In De Wig (1) is straks ruimte voor spelen bij het water 
voor kinderen tot 12 jaar. Op de Brink (2) is ruimte voor sport & spel 
(1-18 jaar). Het Speelbos (3) wordt een natuurlijke speelplek waar 
 gerend, verstopt, geklommen en geklauterd kan worden (1-12 jaar).  
Op speelplek de Dreumes (4) is ruimte voor ouders en hun kleinsten 
(1-6 jaar).

MAART 2019

HET VERHAAL VAN WATERDORP
Het verhaal van Waterdorp is een verhaal over een bijzonder ‘dorp’. Een dorp 
met smalle, kronkelende straatjes, afwisselende bebouwing, omgeven door 
water. Hoewel water in deelplan De Laak ruim aanwezig is, voegt Waterdorp 
met de dorpse sfeer een bijzonder nieuw hoofdstuk toe aan Vathorst.  
West 8 heeft in opdracht van OBV het stedenbouwkundig plan voor  Waterdorp 
gemaakt. West 8 heeft naam verworven met het ontwerp van de uitbreidings-
wijk Borneo-Sporenburg in Amsterdam, het Schouwburgplein in Rotterdam 
en bijvoorbeeld het ontwerp van een parkeiland voor de kust van  Manhattan, 
New York. West 8 is voor Waterdorp uitgegaan van ontwerp principes die nu al 
duidelijk terug te zien zijn. Zo valt direct op dat de straten en wegen niet recht 
zijn. De kronkelende straatjes zorgen voor een  afwisselende, verrassende en 
dorpse sfeer. De historische Hogesteeg, met bomen omzoomd, slingert als een 
levendige as in de noord-zuidrichting door het plan. 

Daarnaast hebben de huizen een dorps karakter, staan ze in de bochten 
gedraaid op de kavel en zijn er in Waterdorp ‘specials’ te vinden. Dat zijn 
 ‘afwijkende’ gebouwen op bijzondere plekken en een eigen verhaal. Zoals  
het ‘fabriekje’, ‘de school’, de ‘waterboerderij’, de ‘brugwachterswoning’ en  
‘de kerk’. In deze nieuwsbrief zoomen we in op twee van deze bijzondere 
woongebouwen: de Waterboerderij en de Brugwachterswoning. 

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) werkt hard aan de ontwikkeling van 
Waterdorp, in het westen van deelplan 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. 

Hogesteeg in 2014
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In de Nieuwsbrief Waterdorp van juli 2018 stond een artikel 
over de locatie Hogesteeg 13. Daar bestaat het plan om een 
moderne boerderij terug te bouwen met dezelfde footprint 
en karakteristieke kopgevels als de oorspronkelijke boerderij. 
De bedoeling is om op deze  plek een kleinschalige horeca-
gelegenheid te vestigen. Door vertraging in het maken van 
 contractafspraken met de ondernemer, is er op dit moment 
nog onvoldoende zicht op de verdere planning van dit project.  
Zodra er meer nieuws is zal dat via Facebook en op de  website 
www.vathorst.nl worden gedeeld. 
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1 = de Wig 

2 = de Brink

3 = het Speelbos

4 = de Dreumes

A = Hogesteeg 13 

B = Brugwachterswoning

C = Waterboerderij
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Baak van Sint Philipsland

Facebook.com/Vathorst
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Facebook.com/LaakseTuinen
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Pinterest: vathorst033

NIEUWE BOMEN
De eerste woonstraten in Waterdorp zijn 
definitief aangelegd. Dit betekent dat 
ook de eerste bomen zijn geplant. Het 
planten van bomen is gekoppeld aan het 
plantseizoen dat loopt van  november  
tot en met maart. Dit plantseizoen 
 worden (en zijn) de volgende bomen 
geplant langs: 

• de oever van de Calveensewetering, gelegen aan de Baak van  
 Zierikzee: Inlandse eiken;
• de oever van de Kleine Eem; gelegen aan de Baak van Zandvoort 
 en Baak van Wijk aan Zee: Beuken. Deze beuken zijn bij aanplant nog 
 tot onderaan de stam vertakt. Dit zorgt ervoor dat de stam van de 
 boom wordt beschermd tegen de zon. Na een paar jaar kan de boom
 verder worden opgekroond en komt de stam steeds meer vrij  
 van takken.
• de Hogesteeg: Robinia’s. 

RobiniaBeuk



VOORTGANG WONINGBOUW
In Paal 9 van Heijmans en Paal 18 van Amerstaete zijn de afgelopen periode de woningen 
 opgeleverd. Met steeds meer nieuwe inwoners verandert Waterdorp in een dorp waar gewoond 
en geleefd wordt, maar waar ook nog steeds druk wordt gebouwd natuurlijk! 

Paal 10, 13 en 14 zullen nog voor de zomer worden opgeleverd. En Paal 15 waarschijnlijk net 
na de zomer. Palen 1, 2, 3 en 16 worden dit najaar opgeleverd. Deze palen zijn inmiddels al-
lemaal uitverkocht. Paal 17 met tien XS starterswoningen (van Heijmans) is eind februari in 
verkoop gegaan. De Alliantie gaat in Paal 19 tweeëndertig sociale huurwoningen bouwen en 
 Schoonderbeek bouwt op het noordereiland nog Paal 5 en 6 (39 woningen, in maart/april in de 
verkoop), de  voormalige boerderij aan Hogesteeg 10 (4 woningen) en de brugwachterswoning  
(1 woning). De komende maanden en jaren zal dus nog hard worden gewerkt aan de voltooiing 
van  Waterdorp. Het is de bedoeling dat alle, nog resterende Palen dit jaar in aanbouw zijn of 
gaan. Kijk voor de exacte locaties op www.waterdorp.nl.

WATERBOERDERIJ AAN DE HOGESTEEG 10 
Op de locatie van de voormalige boerderij aan de Hogesteeg 10, realiseert Schoonderbeek 
Bouw vier woningen. In 2016 is de boerderij door brand verwoest. Vanwege instortingsgevaar 
is  besloten de  restanten van de  boerderij direct te slopen. Samen met FIER architecten heeft 
 Schoonderbeek nu een  eerste schetsontwerp gepresenteerd voor een nieuwe boerderij.  
De ‘Waterboerderij’ ligt op een  bijzondere plek tussen Paal 2 en 3. De oorspronkelijke boerderij 
lag in het buitengebied en ligt nu door de uitbreiding van de bebouwing meer beschut op  
een erfje.

De boerderij bestaat zelf uit een ensemble van een hoofgebouw en twee bijgebouwen. 
De gebouwen staan gegroepeerd rond een erf. Dat heeft een intiem karakter, ook door het 
 behoud van een aantal oude bomen. Daar is ruimte voor ontmoeting, spelen, een feestje  
of een praatje.

Drie woningen vormen met elkaar het hoofdgebouw. Met het samenbrengen van bergingen en 
carports wordt een tweede gebouw, de schuur, gerealiseerd. Een tweede schuur bestaat uit een 
vrijstaande woning. De komende tijd wordt het plan verder uitgewerkt. Naar verwachting zullen 
de woningen eind 2019 in verkoop gaan.  
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VERKEER EN 
PARKEREN
In Waterdorp is de parkeernorm circa 
1,8 auto per woning. Openbaar- en 
bezoekers parkeren vindt plaats op de 
langs parkeerplaatsen,  voornamelijk 
langs de ontsluitingsstraten, zoals 
 Hogesteeg, Baak van Renesse en Baak 
van Zierikzee. Ook wordt het  openbaar 
parkeren opgelost op de binnen-
terreinen in parkeerkoffers. Daar zijn 
tevens de privé parkeerplaatsen te 
vinden. Tot slot kan er geparkeerd 
worden op eigen  terrein, bijvoorbeeld 
op de oprit. Het is  nadrukkelijk níét 
de bedoeling de auto gedeeltelijk op 
de stoep te parkeren voor de eigen 
 voordeur. Handhaving zal daar op  
toezien! Op de stoep parkeren is 
namelijk  gevaarlijk en het past niet 
in een dorp waar de stoep  gebruikt 
wordt voor spelen en ontmoeting. 

Waterdorp

de Laak

Binnenlaak

Hogesteeg

Laakse Tuinen 
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Dit kaartje laat de eindsituatie zien. Het kan zijn dat in een tijdelijke situatie 
bepaalde straten nog even tweerichtingen zijn, omdat de omgeving nog niet 
helemaal klaar is. 

BRUGWACHTERSWONING
Niet ver van de Waterboerderij, waar de Hogesteeg de Binnenlaak kruist, is een 
 Brugwachterswoning gepland. Op deze plek komt niet alleen de Hogesteeg samen met 
de Binnenlaak, maar ook de Baak van Stellendam met de Baak van Sint Philipsland. 
West 8 heeft samen met Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) een serie brugwachters-
woningen geanalyseerd en aan de hand daarvan een eerste schetsontwerp gemaakt 
voor deze bijzondere woning op deze markante locatie. 

De woning wordt in  samenhang met de brug  ontworpen. 
 Uitdaging  daarbij is om het relatief kleine perceel en 
 beperkte  oppervlakte van de woning (6 bij 6 meter) 
een  goede woning te bouwen. De locatie, met zicht op 
de  Binnenlaak, biedt daartoe alle mogelijkheden. Naar 
 verwachting krijgt de  woning drie lagen. Omdat de  
woning  direct tegen de brug aan wordt  gebouwd, 
worden vanaf de brug alleen de bovenste twee bouwlagen 
ervaren. Door de  bijzondere  vormgeving wordt de woning 
een  duidelijk  herkenningspunt. De komende tijd wordt de 
 woning verder uitgewerkt.
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FIETSBRUGGEN
In Waterdorp komen drie fiets- en voetgangersbruggen. Het gaat om een brug tussen de Baak van Terneuzen en 
Baak van Tholen, tussen de Baak van Scheveningen en Baak van Terneuzen en tussen de Baak van Westkapelle en 
het nieuwe deelplan Laakse Tuinen. De bruggen worden gebouwd door Wallaard Aannemersbedrijf. Zij starten in de 
loop van maart met de eerste werkzaamheden. De steunpunten van de bruggen bestaan uit betonnen poeren, met 
daarop stalen kolommen. Het brugdek en de leuningen worden van hout. De prognose is dat de drie bruggen voor de 
bouwvak 2019 gereed zijn. Het is mogelijk dat de bruggen later in gebruik worden genomen. Dit is afhankelijk  
van het moment van de definitieve inrichting van de omliggende woonstraten in Waterdorp en het naastgelegen 
deelplan Laakse Tuinen. 

Boerderij
3 boerderijwoningen
Laatste woning heeft een 
eigen carport voor 1 pp

Energieschuur
Gezamenlijke carport met 6 pp 
+ 3 bergingen t.b.v. de 
3 boerderijwoningen

Schuurwoning
1 vrijstaande woning met 
eigen carport voor 1 pp en 
aansluitende berging

Bovenaanzicht Waterboerderij, op de kaart op pag. 5 locatie C

Paal 9

Paal 14

Locatie B op de kaart op pag.5 Profiel fietsbrug

Paal 18


