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IN ONTWIKKELING

oen Boxxis Architecten werd gevraagd  
om een ontwerp te maken voor Laak 3.7  
in opdracht van de firma Schoonderbeek,  

was Wijnand Thomassen direct enthousiast.  
De oprichter en directeur van het bureau vond het  
vooral spannend om de diversiteit van Vathorst  

we zelf onze inspiratie gekozen. Ook deze ontwerpen 
zijn geïnspireerd door vroegere bouwstijlen. Aan één 
kant komen tuindorpachtige woningen en de derde 
straat heeft kleinere gezinswoningen in een rij, zoals 
je dat in oude straatjes in Londen wel tegenkomt.’ 

LIEVER AMSTERDAM DAN ALMERE
Kopieën van de oude stijl zijn het overigens niet, 
benadrukt Wijnand. ‘We hebben steeds met een 
moderne blik gekeken naar het verleden en  
geprobeerd om de sfeer en het karakter te vatten.  
De sfeer van toen is iets waarbij iedereen zich  
blijkbaar prettig voelt. We lopen liever in het  
centrum van Amsterdam dan in het centrum van 
Almere. Dat heeft voor een belangrijk deel met 
bouwstijl te maken.’

Binnen de grote variatie aan woningen is ruimte voor 
een aantal ‘specials’: in het oog springende panden 
op markante punten. Zo verrijst aan de grachtkant 

een huis dat totaal afwijkt van de rest. ‘Dit pand  
valt direct op door zijn grootte, maar liefst vier 
woonlagen, en de flinke raampartijen,’ beschrijft 
Wijnand. ‘Een tweede special komt op de hoek,  
waar straks de meeste mensen aan komen  
rijden. Door het afwijkende uiterlijk is dit een  
echte blikvanger.’

APPARTEMENTEN
Op de kop van het woonblok komt een  
appartementencomplex. ‘In oude steden staat op  
de hoek van een straat vaak een groter gebouw dat 
een andere functie heeft dan de rest, bijvoorbeeld 
een hotel,’ licht Wijnand toe. ‘Dit complex is een 
verwijzing naar die architectuur. Natuurlijk hebben 
we dat weer op een eigentijdse manier uitgewerkt, 
bijvoorbeeld door grotere ramen in de gevel te 
maken. In dit appartementencomplex komen twee 
penthouses en in de plint aan de gracht komt  
ruimte voor ondernemers, zoals een kleine winkel  
of een kapper.’

ONDERSCHEID TUSSEN OPENBAAR EN PRIVÉ
Opvallend is dat bij alle woningen de begane  
grond iets boven het maaiveld ligt. Aan de gracht  
is dat ongeveer een halve meter, bij de andere  
woningen zo’n 30 centimeter. Ook het binnenterrein 
is opgehoogd. Wijnand: ‘Hierdoor is er een duidelijk 
onderscheid tussen openbaar en privé terrein. 
Bij de huizen zonder voortuin is het uitzicht vanuit  
de woonkamer dan toch mooi vrij. De woningen 
aan de gracht hebben een kleine voortuin. Daarmee 
maken we de verbinding tussen het water en de 
woningen. Dat wordt een heerlijke plek om op een 
bankje nog even van de avondzon te genieten.’

LEVENDIGE BUURT
Behalve op een mooie woning, kunnen de bewoners 
straks rekenen op de nodige voorzieningen.  
‘Tussen de woningblokken komt een besloten  
binnenterrein met achtertuinen, parkeerplaatsen  
met groen en twee speelplekken. De woningen 
krijgen een goede isolatie die tevens geluidwerend 
werkt. Voor de ventilatie gebruiken we moderne 
technieken, waardoor frisse lucht wel, maar geluid 
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eer aan te doen. Het resultaat is een driehoekig 
woonblok met een enorme variatie aan woningen. 
Van kleine appartementen tot penthouses, van 
woningen voor kleine gezinnen tot stadse grachten-
panden en van dorpse twee-onder-een-kappers tot 
zogenaamde specials. Het totaalontwerp kenmerkt 
zich door veel aandacht voor sfeer en uitstraling.  
‘We hebben allerlei bouwstijlen van vroeger als  
uitgangspunt genomen, maar de uitwerking is  
helemaal van deze tijd.’

HANZESTAD, TUINDORP EN LONDEN
Bij de opdracht kreeg de architect één belangrijke 
eis mee: de woningen aan de kant van de gracht 
moesten de uitstraling van een Hanzestad krijgen. 
Wijnand: ‘De skylines van bijvoorbeeld Deventer of 
Kampen zijn heel gevarieerd. Er zijn grachtenpanden 
met verschillende gevels ontworpen, variërend in 
breedte en hoogte en in het gebruik van materiaal. 
Voor de andere twee zijden van de driehoek hebben 
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Laak 3 komt in beweging!
Na een gedegen voorbereiding komen de plannen voor woning-
bouw en bedrijvigheid in Laak 3 nu in een hoog tempo naar  
buiten. Zowel ontwikkelaar Heijmans als de firma Schoonderbeek 
maken vaart als het gaat om de verschillende projecten op deze 
herkenbare locatie binnen deeplan De Laak. De Kruispuntkerk en 
de turnhal van turnvereniging GymXL hebben er inmiddels hun 
thuisbasis die naar tevredenheid functioneert. Deze organisaties 
heten de nieuwe bewoners op voorhand zeer welkom!

niet de woning in komt. Verder verwachten we  
dat het een levendige buurt wordt, mede door de 
mogelijkheden voor ondernemers om zich hier  
te vestigen.’

DUURZAAMHEID
De woningen zijn heel verschillend qua uiterlijk, 
maar ze hebben gemeen dat ze toekomstbestendig 
worden gebouwd. ‘Wij vinden dat heel belangrijk,’ 
verklaart Wijnand. ‘Dat zie je terug in de  
zonnepanelen, die op vrijwel alle daken zijn  
aan-gebracht. Bij de entree naar het binnenterrein 
zijn carports met zonnepanelen te vinden.  
Die voorzien de woningen waarvan de daken niet 
geschikt zijn voor panelen van energie. Ook de 
manier van bouwen en het gebruik van materialen 
is duurzaam. We willen ervoor zorgen dat het over 
vijftig jaar nog goed voldoet allemaal.’

FEITEN EN  
CIJFERS 

❖

LAAK 3.7
Start bouw: najaar 2019,  
oplevering: najaar 2020
34 woningen, waarvan:

2 twee-onder-een-kappers
7 hoekwoningen

25 tussenwoningen

 Appartementengebouw
14 wooneenheden

180 m² commerciële ruimte

❖

Artist impressie Laak 3.7
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Koopmanskade (Laak 3.3 en 3.4) wordt een aantrekkelijk 
nieuw deel van De Laak. Hier kun je een huis kopen om  
te wonen én te ondernemen, een gezinsleven te starten  
en je kinderen te laten opgroeien. Daarbij komt de  
hoogwaardige architectuur en de ideale ligging nabij  
scholen, winkelcentrum en openbaar vervoer. Dat verklaart 
de populariteit van dit project. En dat bleek eens te  
meer toen ontwikkelaar Heijmans een sneak preview  
organiseerde op de bouwlocatie in Laak 3.  

p een mooie donderdagavond eind juni 
stroomde de bouwplaats vol met  
belangstellenden én omwonenden. Want 

ook zij wilden wel eens zien op welke woningen  
ze straks uitkijken. Heijmans was met een team  
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 Verkaveling Laak 3

aanwezig om belangstellenden te woord te staan.  
‘Het enthousiasme was opvallend. Dat deed ons 
natuurlijk goed, want het heeft even geduurd,  
voordat we deze informatie konden delen. Niet  
alleen belangstellenden, ook de omwonenden waren 
erg te spreken over de architectuur met een rijkheid 
aan details en variatie. Ook de diepe tuinen  
vallen erg in de smaak’, vertelt Menno Molenaar,  
ontwikkelmanager bij Heijmans. 

BEELD VAN DE TOEKOMST
Tijdens de sneak preview waren de kavels uitgezet 
en op doeken werden de gevels zichtbaar gemaakt. 
Zo konden bezoekers een goed beeld krijgen van de 
toekomst. Natuurlijk samen met de tekeningen en 

beschikbare visuals van het hele gebied. 
Menno: ‘De variatie in aanbod was terug 
te zien in de opkomst. We zagen jonge 
stellen, empty nesters met een eigen 
bedrijf en gezinnen met één, twee of  
meer kinderen. Leuk! Want dat is precies 
wat we voor ogen hadden toen we de 
plannen maakten. Koopmanskade moet 
een project zijn waarin iedereen kan  
slagen voor een groot of compacter 
nieuwbouwhuis.’ 

De achtendertig grachtenpanden van 
Koopmanskade komen direct aan de  
Terschellingkade te staan. De veertien 

hofwoningen liggen aan een straatje dat uitkomt op 
de Terschellingkade. Wie in De Laak woont, heeft 
het Hoevelakense bos om de hoek en vaart over de 
Laak in een uurtje naar Bunschoten. Koopmanskade 
heeft een stedelijk tintje, mede doordat je via de 
speciale doorgaande fietsroute snel naar de gezellige 
binnenstad van Amersfoort fietst. Koopmanskade 
biedt authentiek vormgegeven huizen met uiteen-
lopende grootte en in verschillende prijscategorieën.

HOFWONINGEN
De hofwoningen zijn er in twee varianten.  
Belangstellenden kunnen kiezen voor een huis  
van circa 75 m² met twee ruime slaapkamers  
of voor een huis met een woonoppervlakte van  

circa 105 m². Bij dit huis bestaat de mogelijkheid op 
de zolder met of zonder dakkapel een 3e slaapkamer 
maken. Net als bij de grachtenpanden is veel  
aandacht besteed aan de architectuur. En de  
belettering op de gevel maakt het extra bijzonder! 

GROTE BERGINGEN 
De grachtenpanden zijn robuust, mooi en bijzonder! 
Met woonoppervlaktes van circa 120 tot 170 m² valt 
er veel te kiezen. Door de grootte, de indeling of  
de verrassend ruime berging in de tuin zijn veel 
grachtenpanden geschikt om wonen en werken  
te combineren. Deze ruime bergingen, bij veel  
woningen ongeveer 20m2, zijn natuurlijk ook te  
gebruiken bijvoorbeeld als home gym, winkeltje  
aan huis, hobbyruimte, atelier of garage. Vanuit de 
berging is er een uitgang die rechtstreeks op de 
straat uitkomt. Daardoor is veel mogelijk. 

PLANNING, START VERKOOP EN PROCEDURE
Binnenkort start de verkoop. Iedereen die  
ingeschreven staat op de website ontvangt  
hiervan bericht. Tijdens de sneak preview konden  
belangstellenden zich al inschrijven voor hun  
favoriete huis. Deze inschrijving geeft voorkeur  
bij de daadwerkelijke start verkoop. Het is nog 
steeds mogelijk om je als voorkeurskandidaat  
op een bouwnummer in te schrijven:  
www.koopmanskade.nl. ❖

PROJECT LAAK 3.8
Tussen Laak 3.7 en het spoor is een  
kleinschalige bedrijvenlocatie gepland;  
Laak 3.8. Hoewel dit plan een andere  
functie heeft dan Laak 3.7, is Boxxis ook  
bij dit ontwerp uitgegaan van de  
karakteristieken en de sfeer uit het  
verleden. Het project bestaat uit drie delen. 
Aan de ene kant een complex met wat  
kleinere appartementen. In het midden  
komen enkele bedrijfsmatige gebouwen, 
van elkaar gescheiden door open ruimten 
voor parkeren. Deze krijgen door shed- 
daken en gebruik van materialen de  
uitstraling van een oude fabriek. En  
tenslotte de loods, een gebouw met  
etalageramen aan de straatkant. De  
bedrijven die zich in Laak 3.8 vestigen,  
zijn straks via een aparte infrastructuur 
bereikbaar. Bezoekers voor de bedrijven 
komen en gaan dus niet via de woonstraten. 

Station Vathorst

Tijdens de sneak preview toonden veel mensen zich geïnteresseerd


