
Veel gestelde vragen in het voorjaar 2019 

1. Worden de speelplekken op veiligheid gecontroleerd? 

Nu het weer beter wordt en de temperaturen stijgen, spelen kinderen weer volop in de diverse 

speeltuinen van Vathorst. De speelplekken bij de Straat van Gibraltar en het BRONpark, maar ook bij 

de Roevoeterstraat zijn behoorlijk populair. Als kinderen zoveel in de speeltuinen spelen, is het 

belangrijk dat de toestellen veilig zijn. In Amersfoort worden de speelplekken gedurende het jaar op 

verschillende momenten geïnspecteerd. In maart zijn alle speeltoestellen door een gecertificeerde 

instantie op veiligheid gecontroleerd. Hierbij wordt gekeken naar de technische staat en het 

onderhoud van het speeltoestel. Op dit moment staan de glijbaan op de Cycladen en het klimtoestel 

op de Wezeperberg in de hekken. De nieuwe materialen zijn inmiddels besteld en de toestellen 

worden gerepareerd. In het najaar zal de huidige onderhoudsaannemer de toestellen opnieuw 

controleren. Mocht u zelf een toestel tegenkomen waarvan een onderdeel kapot is, laat het de 

gemeente Amersfoort weten!  

 

 

1a. Worden speeltoestellen vervangen als ze verwijderd zijn? 

Sommige gedeelten van Vathorst bestaan inmiddels meer dan tien jaar en daarmee dus ook de 

betreffende speelplekken. Het komt steeds vaker voor dat de toestellen onherstelbaar kapot gaan 

daarom verwijderd moetenworden. Om ervoor te zorgen dat de speelplekken ook in de toekomst 

zoveel mogelijk aansluiten op de wensen van de kinderen, organiseert de gemeente Amersfoort 

wandelingen langs verschillende speelplekken. De kinderen worden hiervoor uitgenodigd en zij 

kunnen aangeven wat hun wensen zijn. Deze wandelingen zijn inmiddels al in andere wijken van 

Amersfoort georganiseerd. Voor de zomer staat Hooglanderveen op de planning. In het najaar vindt 

de wandeling in Vathorst plaats. Als alle wensen en ideeën verzameld zijn, wordt op basis hiervan 

een plan gemaakt en uitgevoerd. Voor meer informatie:  

https://www.amersfoort.nl/onderwijs-en-jeugd/to/nieuwe-inrichting-speelplekken-in-de-wijken.htm 

 

 

1b. Wat gebeurt er allemaal bij het Brinkcluster? 

Kort door de bocht kan gezegd worden: er gebeurt veel! In Vathorst wordt veel gevoetbald en veel 

gesport. Daarom is door OBV in 2018 een kunstgrasveld met doeltjes aangelegd. Gezien de drukte op 

https://www.amersfoort.nl/onderwijs-en-jeugd/to/nieuwe-inrichting-speelplekken-in-de-wijken.htm


en rond dit veld, kan wel gesteld worden dat het een succes is. Langs de Veenweg is in maart een 

Urban Sports Park aangelegd. Dit park is een combinatie van Calisthenics en Ninja Warrior en wordt 

half april op een feestelijke manier geopend. Het is een bewonersinitiatief en gesubsidieerd door 

033indebuurt en de gemeente Amersfoort.  

 

Vanwege de toename van het aantal jongeren in de wijk is tevens een project gestart om een 

chillplek voor jongeren te creëren. Deze locatie is samen met de gemeente, jongerenwerker, de 

jongeren en de speeltoestellenleverancier ontwikkeld. Inmiddels is akkoord gegeven en zal in april 

gestart worden met de werkzaamheden hiervan.  

 

Tenslotte wordt bij natuurboerderij de Brinkhorst een nieuwe natuurspeelplek aangelegd met 

waterpomp. Deze speelplaats is al gedeeltelijk aangelegd en krijgt in de komende periode steeds 

meer vorm. 

 

  
Natuurspeelplaats bij de Brinkhorst 

 

 

2. Is een geveltuin in De Laak toegestaan?  

In De Laak is veel water als openbare ruimte, dat geeft de wijk de gezellige sfeer van een 

grachtenstad. Soms ontvangt de beheerder vragen over meer groenmogelijkheden in dit deel van 

Vathorst. Door het ontbreken van voortuinen in De Laak is het bijvoorbeeld toegestaan om een 

geveltuintje aan te leggen. Geveltuinen zijn te vinden in de binnenstad van Amsterdam en Haarlem, 

maar ook in die van Amersfoort. De gemeente stimuleert eigen initiatieven als het gaat om groen. 

Een voorwaarde is wel dat de regels en afspraken daaromtrent nageleefd worden. Zo mag een 

geveltuin niet breder dan 45 cm zijn en is het van belang dat het netjes onderhouden wordt. En het is 

prettig als u van tevoren de beheerder op de 

hoogte stelt als u een geveltuintje wil gaan 

aanleggen: beheer@vathorst.com. 

SIGHT Landscaping heeft een inspiratieposter 

ontwikkeld waarop tevens instructie staat hoe 

een geveltuintje aan te leggen. De poster staat 

als download op www.vathorst.nl bij de 

downloads.  

 

mailto:beheer@vathorst.com


 

3. Wat kunnen we doen aan hondenpoep in de wijk? 

Hondenpoep staat in de top drie van de meest voorkomende 

meldingen/ergernissen. Vaak wordt aan Beheer Vathorst gevraagd om 

verbodsbordjes te plaatsen. Helaas is het niet mogelijk om op alle plekken 

waar honden poepen verbodsbordjes te plaatsen. Het gevolg zou zijn dat 

honden nergens meer mogen komen en dat er overal ontsierende bordjes 

staan. Daarom worden de bordjes alleen geplaatst in parken, speeltuinen en in 

het winkelcentrum. Het probleem is namelijk niet de hond zelf, maar de poep 

die door de hondenbezitter niet wordt opgeruimd. Bezitters van honden 

moeten de hondenpoep altijd opruimen. Want uiteindelijk wil niemand, ook 

de hondenbezitter niet, in de hondenpoep staan. Als hondenpoep niet opgeruimd wordt, dan is het 

van belang om hiervan melding te maken. De afdeling handhaving zal deze plek meenemen in de 

controleronde. Kijk voor de gemeentelijke spelregels op:  www.amersfoort.nl/wonen-en-

verhuizen/to/hond-uitlaten.htm 

 

 

4. Hoe hard mag gevaren worden in de grachten van De Laak?  

De maximumsnelheid is vastgesteld 6 km/u voor heel Amersfoort en het buitengebied richting 

Bunschoten. Ook gaat de gemeente ervan uit dat mensen rekening houden met elkaar en met 

bewoners die genieten van het water of eraan wonen.  

 

 

5. Mag gevaren worden met een brandstofmotor? 

Het is nog één jaar toegestaan om met een verbrandingsmotor te varen, met ingang van 2020 is het 

in heel Amersfoort verboden om te varen met brandstofmotoren (benzine, diesel). Alleen elektrisch 

aangedreven bootjes met een maximumvermogen van 3 kW of sloepjes/bootjes zonder motor zijn 

dan nog toegestaan. Dit geldt voor alle wateren in Amersfoort, behalve voor de Eem en de 

Eemhavens. Tot die tijd zijn die motoren dus nog toegestaan binnen Vathorst. Na de brug bij de 

Achterhoekweg is mag nu al alleen met een elektrische motor worden gevaren.  

 

6. Hoe werkt de sluis bij de Workumstraat? 

In het afgelopen jaar hebben al veel waterrecreanten 

gebruik gemaakt van de sluis. Nog steeds levert de 

bediening van de sluis wat problemen op voor sommige 

gebruikers. Het is bijvoorbeeld belangrijk om de deuren te 

sluiten en dicht te draaien, zodat de volgende boot er 

gebruik van kan maken. Anders werkt het vergrendelings-

systeem niet. In de afgelopen jaren bleek de sluis 

storingsgevoelig en is het voor minder ervaren schippers 

lastig om door de sluis te komen. De gemeente Amersfoort 

werkt op dit moment aan een plan om de sluizen elektrisch 

te bedienen. De sluis kan worden gebruikt van 1 april tot en 

met week 45.  

http://www.amersfoort.nl/wonen-en-verhuizen/to/hond-uitlaten.htm
http://www.amersfoort.nl/wonen-en-verhuizen/to/hond-uitlaten.htm


7. Wie zorgt voor het verwijderen van drijfvuil?   

Voorheen viel het verwijderen van drijfvuil onder de werkzaamheden van het Waterschap. Vragen 

hierover werden doorgestuurd naar deze organisatie. Sinds 1 januari 2018 is een nieuw 

onderhoudscontract afgesloten, waardoor het drijfvuil in de grachten opgeruimd moet worden door 

de onderhoudsaannemer van de wijk, SIGHT Landscaping. Heeft u een melding over drijfvuil, dan 

kunt u dit nog steeds bij de gemeente Amersfoort melden. Medewerkers van de gemeente sturen 

het door naar de aannemer. U kunt zelf ook meehelpen het water schoon te houden, door geen afval 

in openbaar gebied te gooien of door af en toe een handje te helpen en tijdens het varen afval op te 

pikken en thuis in de kliko te gooien.  

 

 

8. Wat moet ik doen met grof tuinafval? 

In de lente gaan veel bewoners de tuin opknappen en klaar maken voor de (hopelijk) lange zomer. 

Groenafval uit uw tuin kunt u bij het milieubrengstation van ROVA brengen. Het is ook mogelijk om 

het op te laten halen. Voor het ophalen van grof tuinafval kunt u telefonisch een afspraak maken met 

de klantenservice van ROVA (033) 422 85 00. Vervolgens haalt ROVA het grof tuinafval bij u thuis op. 

Ook kunt u een tuinzak bestellen en die aan de stoeprand plaatsen, nadat u een afspraak heeft 

gemaakt voor het ophalen. Voor meer informatie: kijk op www.rova.nl.  

 
 

 

 

9. Wat moet ik doen als ik de eikenprocessierups zie? 

Heeft u de eikenprocessierups bij u in de straat of tuin gesignaleerd? Neem dan contact op met de 

gemeente via het Meldpunt Woonomgeving of met telefoonnummer 14033. Als de boom met de 

eikenprocessierups op uw eigen terrein staat, krijgt u advies over de bestrijding.  

Eikenprocessierupsen in bomen op openbaar terrein, worden bestreden door de gemeente. Een 

boom die al is aangemeld voor bestrijding, herkent u aan het lint om de boom. Na behandeling wordt 

het lint weer verwijderd. De boom wordt dan nog wel een keer gecontroleerd. 

 

Hoe vindt de bestrijding plaats?  

De rupsen worden bestreden door de nesten met een soort stofzuiger weg te zuigen. De rupsen 

komen dan in een afgesloten kartonnen box terecht. Deze box wordt vervolgens als organisch afval 

verbrand. Afhankelijk van de plek waar het nest of de nesten zitten, kan de aannemer daar met een 

http://www.rova.nl/
http://www.amersfoort.nl/meldpunt.html


ladder bij of moet er een hoogwerker aan te pas komen. Omdat de brandharen van de rupsen voor 

nare irritaties kunnen zorgen, is het af te raden zelf te gaan bestrijden.  

 

De gemeente Amersfoort is een 

project gestart om de processierups op 

een natuurlijke manier te bestrijden. 

De proef richt zich op het verbeteren 

van de leefomstandigheden van 

vogels, insecten en vleermuizen die de 

larve, rups en vlinder opeten. Op vier 

locaties worden vogelnestkastjes 

geplaatst zodat koolmezen hier kunnen neerstrijken. Ook wordt de 

ondergrond met een kruidenmengsel ingezaaid om vogels aan te trekken. 

Eén proeflocaties is aan het begin van de Zevenhuizerstraat. Een andere locatie in Vathorst wordt de 

middenberm bij Ikea en het Skatepark, tussen rotonde 13 en 14. Voor meer informatie zie hiervoor 

op de site van de gemeente Amersfoort:  

https://www.amersfoort.nl/wonen-en-verhuizen/to-1/eikenprocessierups.htm 

 

 

10. Wat is Japanse duizendknoop? 

De Japanse duizendknoop is een invasieve exotische plant die zich 

in de grond vermeerdert en zich erg snel verspreid. Hoewel de 

plant niet schadelijk is voor mensen, kan deze wel ernstige schade 

veroorzaken aan gebouwen, wegen en aan de natuur. Daarom 

bestrijdt de gemeente Amersfoort de Japanse duizendknoop. 

Overal waar de plant in het openbaar groen voorkomt, is dit in 

beeld gebracht en in het najaar 2017 is begonnen met de 

bestrijding. Omdat de Japanse duizendknoop ook in tuinen 

voorkomt, vraagt de gemeente aan de inwoners van Amersfoort 

om hun eigen tuin/terrein te controleren op de aanwezigheid van 

de Japanse duizendknoop. Heeft u de plant (mogelijk) in uw tuin? 

Geef dit dan aan de gemeente door. Zie hiervoor: 

www.amersfoort.nl/duizendknoop. De gemeente zal de Japanse duizendknoop bij bewoners 

behandelen met een chemische onkruidbestrijder die glyfosaat bevat. Hieraan zijn geen kosten 

verbonden.  
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11. Op welke manier kan ik rekening houden met het klimaat? 

Bewoners kunnen op verschillende manieren rekening houden met het 

klimaat. Het ligt voor de hand om aandacht te hebben voor zwerfafval. 

Opruimen wat je tegenkomt en geen afval zomaar in de openbare 

ruimte gooien; dan ziet onze woon- en leefomgeving er al een stuk beter 

uit! Een ander onderwerp dat vaak besproken wordt (en waarvan 

iedereen de gevolgen merkt!) is de toename van het aantal hevige 

regenbuien. Verschillende partners waaronder het Waterschap, vragen 

bewoners om de tuin groener te maken. Zo kan al dat extra water 

makkelijker in de bodem wegzakken.  Daarnaast zorgt groen voor verkoeling tijdens warme zomers. 

Op de site van www.lekkerinjetuin.nl staat allerlei leuke informatie om de tuin te vergroenen of om 

een geveltuin aan te leggen.  

 

 

12. Worden in de wijk ook nieuwe bomen geplant? 

Tot en met 2021 plant de gemeente Amersfoort tenminste 

4.000 nieuwe bomen in de stad. Hierbij is vooral veel 

aandacht voor de juiste boom op de juiste plek en de juiste 

ondergrond waarin de boom komt te staan. In de stad is een 

achterstand ontstaan omdat daar in de afgelopen jaren geen 

geld was het herplanten. Daarom hebben deze locaties 

prioriteit. Het duurt misschien even maar in de komende 

jaren staan Vathorst en Hooglanderveen ook in de planning 

en worden de nieuwe bomen geplant. Meer informatie en 

een kaartje zijn terug te vinden op de site:  

https://www.amersfoort.nl/project/herplant-4000-bomen-in-de-stad.htm 

Beheer Vathorst/08042019 
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