
Veel gestelde vragen en antwoorden Zomer 2019 

1.Mag er gezwommen worden in Vathorst?  

Als het mooi weer is zwemmen veel kinderen in het water van De Bron en De Laak. Maar mag er in 

de grachten van De Laak en in de waterplas van De Bron eigenlijk gezwommen worden? OBV en de 

gemeente Amersfoort adviseren om dit niet te doen. Zwemmen doe je dan ook op eigen risico. In de 

omgeving van Vathorst zijn allerlei andere mogelijkheden om te zwemmen. Bijvoorbeeld bij de 

Camping Overbos of aan de stranden bij Nijkerk en Spakenburg. Deze locaties vallen onder ‘recreatief 

water’ en dat houdt in dat het op een andere manier onderhouden wordt en er strengere eisen aan 

het water worden gesteld. Op de site www.zwemwater.nl staan nog meer locaties met recreatief 

zwemwater. 

 
BRONpark 

2.Wordt de eikenprocessierups in Vathorst verwijderd?  

De eikenprocessierups zorgt dit jaar voor meer klachten dan ooit. Met man en macht werkt de 

gemeente Amersfoort momenteel aan de bestrijding van de rups. 

Dit jaar zijn er in Nederland veel meer rupsen dan andere jaren en dat geldt ook voor Amersfoort. De 

rupsen zitten bovendien meer verspreid over de hele eikenboom, laag én hoog; daarom duurt de 

bestrijding langer dan gewenst. Hoe dan ook gaan de bestrijders langs alle eiken in de stad. De 

eikenprocessierups verspreidt brandharen die kunnen zorgen voor klachten als jeuk, huiduitslag of 

irritatie aan ogen of luchtwegen. Blijf daarom uit de buurt van bomen waar de rupsen in zitten. Zit, 

lig of speel er niet onder! Dat geldt ook voor huisdieren! Ziet u eikenprocessierupsen in bomen in de 

openbare ruimte bij speeltuinen of schoolpleinen? Meld het dan bij de gemeente Amersfoort. Deze 

melding krijgt voorrang. 



Op de eikenbomenkaart kunt u zien wat de huidige situatie is in het bestrijden van de 

eikenprocessierups. De kaart wordt dagelijks bijgewerkt. De bestrijdingstijd per boom is erg 

verschillend. Dit hangt af hoeveel nesten in de boom zitten en of deze nesten vanaf de grond of met 

een hoogwerker bestreden kunnen worden. Het is daarom niet mogelijk om een exacte planning te 

geven. De gemeente streeft ernaar om eind juli klaar te zijn met de bestrijding van de rups in de 

woonwijken. Door de grote hoeveelheid eiken krijgt niet iedere boom een lint. Kijk dus goed uit! 

Mocht u in contact zijn geweest met de eikenprocessierups, dan kunt u de adviezen van de GGD 

regio op de site terugvinden.  

• Strip de huid direct na blootstelling met plakband 

• Spoel daarna de huid en je ogen met lauw water 

• Was besmette kleding grondig (het liefst op 60 graden) 

Meestal verdwijnen de klachten binnen enkele dagen tot 2 weken vanzelf. Bij hevige jeuk kunnen 

middelen tegen de jeuk verlichting geven. Zijn de klachten ernstiger of houden ze langer aan, dan is 

het verstandig om naar de huisarts te gaan. 

3.Hoe zit het met onkruid langs de gevels? 

In De Laak hebben de meeste woningen geen voortuin. In de zomer groeit het onkruid hard, ook 

langs gevels van woningen.  Onkruid groeit eigenlijk op de grens van het openbaar gebied en de rand 

van de privéwoning. Op sommige plekken groeien en bloeien de distels tot wel een meter. Dat zorgt 

voor een onverzorgde en rommelige uitstraling. In het voorjaar heeft de aannemer deze randen met 

kokend water bestreden. Nu het meeste onkruid door de aannemer weggehaald is, is de vraag aan 

de bewoners om het bij te houden en om het opkomende onkruid eruit te trekken. Zo wordt deze 

strook netjes gehouden en zijn wij er gezamenlijk verantwoordelijk voor. Uiteindelijk willen wij 

allemaal dat de wijk er netjes bij ligt. Een andere optie is om een geveltuintje aan te leggen. Voor 

meer informatie daarover, bekijk de poster op onze website: https://bit.ly/2ylbjei.  

 

 

 

http://www.amersfoort-in-beeld.nl/#eikenprocessierups
https://bit.ly/2ylbjei


4.Wanneer worden de bomen gesnoeid?  

In Vathorst staan veel jonge bomen en veel van deze bomen hebben begeleidingssnoei nodig. Om 

deze reden heeft de gemeente Amersfoort de boomveiligheidscontrole voor Vathorst en 

Hooglanderveen een jaar naar voren getrokken. Deze controle wordt op dit moment door 

gecertificeerde inspecteurs in fases uitgevoerd. Naar aanleiding van deze controle krijgt de aannemer 

de opdracht om de bomen te snoeien. Het kan zijn dat niet alle bomen in de straat worden 

meegenomen in de snoeironde. De inspecteur kijkt naar de veiligheid en de gezondheid van de boom 

en het kan zijn dat om deze reden dat niet alle bomen gesnoeid hoeven te worden.  

Het snoeien vindt in juli plaats in De Velden en in De Bron. Binnenkort zal de aannemer een start 

maken met de gecontroleerde bomen in Hooglanderveen. Heeft u vragen over het snoeien, dan kunt 

u het beste contact opnemen met de gemeente Amersfoort: 14033 

5.Waarom ligt er groenafval in de openbare ruimte?   

Wij zien het regelmatig; bladafval, gesnoeide takken vanuit de bomen, resten met graszoden en vele 

hopen aarde. Bewoners denken vaak dat het natuurlijke materialen zijn en daarom wel in het 

openbaar gebied mogen worden achtergelaten. Helaas moet de onderhoudsaannemer het afval ook 

opruimen en daaraan zijn extra kosten verbonden. De laatste tijd zien wij weer veel groenafval in de 

buitenruimte. Daarom brengen wij graag nogmaals de tuinafvalzak van ROVA onder de aandacht. 

Heeft u tuinafval, dan kunt u contact opnemen met ROVA en zij levert een afvalzak van 1 kubieke 

meter bij u af. http://www.rova.nl/inwoners/faq/483/detail. Ook maakt ROVA meteen een afspraak 

om de afvalzak bij u op te halen. Wij doen ons best om de buitenruimte netjes te houden. U ook?  

6.Waar moet ik dranghekken aanvragen ?       

Steeds vaker worden er in Vathorst en Hooglanderveen 

evenementen georganiseerd. Goed te zien dat er zoveel 

georganiseerd wordt! Om onder andere de veiligheid te 

waarborgen en om terreinen af te zetten, is het mogelijk om 

dranghekken en kliko’s te huren. Sinds 2018 valt deze aanvraag 

onder de gemeente en kunt u met hen contact opnemen. Voor 

meer informatie: https://www.amersfoort.nl/vergunningen/to/-

evenementen-1.htm 

 

7.Waarom zien de brugleuningen in De Laak er niet goed uit?  

Toen de bruggen in Vathorst geplaatst werden, zagen de bijbehorende houten leuningen er 

natuurlijk goed uit! Het uitgangspunt was om de eerste vijftien jaar geen onderhoud te hoeven 

plegen. Helaas blijkt de duurzaamheid van het toegepaste hout onvoldoende, waardoor nu al 

verschillende leuningen hersteld moeten worden vanwege rotting en groei van zwammen. De 

gemeente heeft hiermee in het budget geen rekening gehouden en heeft ervoor gekozen om de 

leuningen in fasen te herstellen. Daarom zijn sommige leuningen wel vernieuwd en worden andere 

brugleuningen in de komende jaren meegenomen. Dit jaar zijn de brugleuningen van de Laaxumbrug 

en de Tweede Scharwoudebrug vervangen.  

http://www.rova.nl/inwoners/faq/483/detail
https://www.amersfoort.nl/vergunningen/to/-evenementen-1.htm
https://www.amersfoort.nl/vergunningen/to/-evenementen-1.htm


8.Vanaf wanneer is varen met een brandstofmotor verboden?  

Heeft u de spandoeken aan de brug bij bijvoorbeeld de Hogesteeg en de Workumstraat zien hangen? 

Op deze spandoeken staat aangegeven dat vanaf 2020 niet meer gevaren mag worden met 

brandstofmotoren. De reden is dat elektromotoren stil zijn en geen CO² uitstoten. Dat geeft minder 

overlast en is beter voor het milieu. Kleinere vaartuigen zonder verbrandingsmotor, kano’s, 

roeibootjes en dergelijke zijn daarom vanaf het begin van de ontwikkeling van De Laak uitgangspunt 

geweest. Het verbod op brandstofmotoren was al eerder vastgesteld voor het buitengebied (vanaf 

de gemeentegrens met Nijkerk en Bunschoten). Dit is een belangrijk natuurgebied waar veel 

vogelsoorten bescherming genieten. Door hier geen brandstofmotoren toe te staan, wordt de natuur 

minder verstoord.  

 

 

9.Wat wordt er gedaan aan de plantengroei in het water van de Laak? 

In de afgelopen periode heeft Waterschap Vallei en Veluwe vele meldingen ontvangen over 

terugkerende plantengroei in de Laak tussen de sluis Workumstraat en de Kooi. Als het Waterschap 

meldingen ontvangt, dan zorgt zij ervoor dat het water zo veel mogelijk vrijgemaakt wordt van deze 

planten. Het zou hier om de aarvederkruid gaan die zich vermeerdert als het van de bodem losraakt 

en niet wordt opgeruimd. Inmiddels heeft het de aandacht van het Waterschap en maken zij bijna 

maandelijks de Laak tussen de Kooi en de Workumstraat schoon.  

Als er vragen zijn over de kwaliteit van het water, dan kunt u het beste contact opnemen met 

Waterschap Vallei en Veluwe. https://www.vallei-veluwe.nl/toptaken/iets-te-melden/ 

Als er vragen over zwerfafval of grof afval zijn, dan worden deze opgepakt door de groenaannemer 

van de wijk SIGHT. Deze vragen kunt u het beste doorgeven aan het meldpunt van de gemeente 

Amersfoort. https://www.amersfoort.nl/bericht/melding-doen-1.htm 

 

https://www.vallei-veluwe.nl/toptaken/iets-te-melden/
https://www.amersfoort.nl/bericht/melding-doen-1.htm


10.Kan ik de accu van mijn boot opladen langs de oever van de Laak?  

Ja, dat kan! Sinds vorig jaar zijn door de gemeente Amersfoort op drie locaties oplaadpalen geplaatst. 

Door de gemeente Bunschoten zou een oplaadpunt bij de Kooi worden gerealiseerd.  Op de 

Waterkaart (https://bit.ly/2msAFjW ) zijn de punaises terug te vinden.  

 1. de Workumsluis 

 2. de Markenhaven 

 3. De Durgerdamhaven 

Hoe het opladen werkt is op de borden terug te lezen. Deze staan naast de laadpalen.  

 

 

11.Kan ik met mijn boot door de sluis?  

Ja, dat kan! Het is een handbediende sluis waarvan iedereen gebruik kan maken. De sluis is van  

1 april tot 1 november geopend van zonsopgang tot zonsondergang. Over het algemeen kost het 20 

minuten om door de sluis heen te komen. Op een groot bord staat beschreven hoe de sluis werkt. 

Het is belangrijk dat voor het schutten, beide sluisdeuren gesloten zijn. De ervaring leert dat veel 

gebruikers niet precies weten hoe de sluis functioneert. Aangezien het systeem ook kwetsbaar is, 

zorgt dat ervoor dat de sluis regelmatig defect is. De gemeente Amersfoort is daarom bezig met de 

voorbereidingen om de sluis elektrisch te maken. Naar alle waarschijnlijkheid zal dat in het najaar 

van 2019 worden uitgevoerd.  

12.Hoe hard mag er gevaren worden in de wijk 

en op de Laak? 

Bij mooi weer zijn de grachten in De Laak voor 

velen een verlengstuk van de tuin. Allerlei 

soorten bootjes varen door de grachten. Het is 

de bedoeling dat u tijdens het varen niemand 

hindert en geen schade of hinder veroorzaakt 

aan eigendommen, flora en fauna. De gemeente 

Amersfoort heeft daarom een 

maximumsnelheid vastgesteld van 6 km per uur.  

 

 

 

13.Wanneer worden speelplekken vervangen? 

De wijk Vathorst wordt ouder en daarmee ook de speelplekken. In een korte periode zijn destijds 

heel veel speelplekken gerealiseerd. Het zichtbare gevolg is dat deze speelplekken op hetzelfde 

moment onveilig zijn en verwijderd worden. Dit is bijvoorbeeld het geval aan de Lemmerkade en aan 

het Hoornplantsoen. Ook op het Wieringenpad heeft de aannemer helaas het speelhuisje moeten 

verwijderen.  

https://bit.ly/2msAFjW


De gemeente Amersfoort inventariseert de wensen van bewoners en kinderen, om zodoende  beter 

te kunnen aansluiten aan op die wensen ten aanzien van de speelplekken. Ook is het de bedoeling 

dat nieuw in te richten speelplekken aantrekkelijk zijn voor kleine en grotere kinderen.  

Daarom wordt een wandeling georganiseerd waarbij de bewoners uitgenodigd worden om, met hun 

kinderen en medewerkers van de gemeente, langs de speelplekken te wandelen. Aansluitend zal een 

inloopavond voor ouders worden georganiseerd. De wandelingen hebben inmiddels al in 

Hooglanderveen plaatsgevonden. In september worden de kinderen van Vathorst uitgenodigd met 

de gemeente mee te wandelen. Meer informatie staat op de site van de gemeente Amersfoort: 

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

 

14.Kan ik de droge plantvakken water geven?  

Ja, heel graag zelfs. Het is lang geleden dat het zo droog was. En het lijkt erop alsof het droge weer 

aanblijft. Wij waarderen het zeer als bewoners meehelpen om de planten in het openbaar gebied 

wat extra water te geven. Het is zonde als beplanting doodgaat en vervangen moet worden. Dank 

voor uw hulp! 

15.Wat is het plakkerige spul dat van bomen komt? 

Wij ontvangen regelmatig meldingen over plakkerig vocht dat van bomen komt. Dit wordt 

voornamelijk veroorzaakt door luizen die in de bomen leven. Bladluizen komen vooral voor in 

lindebomen, maar soms ook in esdoorns, haagbeuken of eikenbomen. Ze produceren honingdauw, 

een plakkerig vocht. Dat kan vallen op alles wat er onder staat: auto’s, beplanting en bestrating. De 

meeste overlast vindt plaats tussen mei en augustus en is afhankelijk van de weersomstandigheden. 

Als het koud is, produceren de luizen minder honingdauw, maar bij warm weer worden de luizen 

extra actief. Gelukkig zijn luizen niet schadelijk voor de volksgezondheid of de boom zelf. De meeste 

plak wordt bij een regenbui weggespoeld.  

We begrijpen dat de overlast soms groot is, maar we kunnen helaas geen maatregelen nemen. Ook 

worden er om deze reden geen bomen gekapt. De proeven ter bestrijding van de luis, die de 

gemeente Amersfoort heeft gedaan, hebben vooralsnog weinig resultaat opgeleverd. Op dit moment 

biedt vooral een goede regenbui enige verlichting; de luizen worden dan van de bladeren gespoeld.  

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

 

https://www.amersfoort.nl/onderwijs-en-jeugd/to/nieuwe-inrichting-speelplekken-in-de-wijken.htm
https://www.amersfoort.nl/wonen-en-verhuizen/to-1/boomziekten-en-plagen.htm

