NIEUWSBRIEF

W AT E R D O R P

NOVEMBER 2019

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.
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BOERDERIJ HOGESTEEG WORDT HERBOUWD

De herbouw van de boerderij aan de Hogesteeg is gestart! De voor- en
a chtergevel van de oude boerderij aan de Hogesteeg (voorheen nummer 13),
worden in de oorspronkelijke, karakteristieke vorm teruggebouwd. De zij
gevels en het dak krijgen een modern uiterlijk in natuurlijk materiaal. Het te
bebouwen oppervlak en de afmetingen van de nieuwe boerderij zijn hetzelfde
als van de oude boerderij. De twee prachtige beukenbomen zullen straks ook
weer de voorgevel van de boerderij sieren.

HORECAFUNCTIE

Na de sloop van de oorspronkelijke boerderij was al gelijk d uidelijk dat de
nieuw te bouwen boerderij een maatschappelijke horecafunctie zou krijgen.
De a fgelopen jaren is hard gewerkt aan het nieuwe ontwerp, passend op
de l ocatie. Daarnaast is g ezocht naar een horecaondernemer en een zorg
instelling die samen de horeca zouden gaan runnen. En dat is gelukt!
Vincent de Vries (eigenaar van DimS in Hooglanderveen) en zorginstelling
Careander gaan vanaf de zomer 2020 samen aan het werk aan de Hogesteeg.
Overdag gaan cliënten van Careander in het restaurant koken, bakken en
b edienen. In de avonduren helpen andere medewerkers in de keuken en in de
bediening. In de zomermaanden komt er een gezellig terras aan het water
en is het mogelijk ongedwongen te lunchen en te dineren in de tuin.

PARKEREN IN WATERDORP, HOE WERKT HET?

PRIVAAT, MANDELIG ÈN OPENBAAR

Veel, maar niet alle woningen beschikken over één tot twee parkeerplaatsen op privé- of
m andelig terrein. Enkele woningen zijn geheel afhankelijk van parkeerplaatsen in het openbaar gebied. Als een parkeerplaats bij de woning aanwezig is, is het belangrijk dat b ewoners
die ook gebruiken. Dat laat in het openbaar gebied ruimte voor bewoners van woningen
zonder parkeerplaats of voor bezoekers. Juist voor bezoekers is een groot deel van de openbare p arkeerplaatsen gelegen langs de doorgaande wegen, zoals de Hogesteeg en de Baak van
Renesse. Parkeren direct langs deze doorgaande wegen kan extra verkeersbewegingen door de
andere straten van Waterdorp voorkomen. Zo blijft het er rustig wonen, kunnen kinderen er
veilig spelen en blijft de sfeer kalm en gemoedelijk!

Nu de laatste projecten in Waterdorp in aanbouw worden genomen en het aantal b ewoners
groeit, neemt de druk op de openbare parkeerplaatsen toe. In Waterdorp is het de bedoeling dat
de auto’s zoveel mogelijk van de straat af zijn. Er is bewust voor gekozen om parkeren vooral op
privé- of binnenterrein te organiseren, omdat het op deze m anier mogelijk is de kenmerkende
smalle straatjes te realiseren. Maar ook om relatief veel b omen te planten of kinderen op straat
te laten spelen: allemaal kenmerken die Waterdorp tot een dorp maken.
Als iedereen zijn of haar parkeerplaats(en) correct gebruikt, kan de ergernis over op de stoep
en anderszins foutief geparkeerde auto’s achterwege blijven. Dan kan de straat een plek zijn
om e lkaar te ontmoeten, te spelen en te verblijven. In dit artikel staat u itgelegd wat de achter
gronden zijn bij het parkeren in dit deel van Vathorst.

Op de afgebeelde kaart op pagina 4 staan de gerealiseerde of nog te realiseren parkeerp laatsen
op mandelig terrein en in het openbaar gebied aangegeven. Binnen een acceptabele loop
afstand van alle woningen zijn voldoende openbare parkeerplaatsen aangelegd om regulier
g ebruik op te vangen. Leidend daarin is het gemeentelijk parkeerbeleid. Daarin wordt een
afstand van 150 meter voor de eerste auto als a cceptabel beschouwd. Voor bezoek en mogelijke
tweede auto is dat 250 meter. Het kan n atuurlijk voorkomen dat bewoners of bezoekers soms
verder moeten lopen.

PARKEERNORM

In Waterdorp geldt een parkeernorm van 1,6 parkeerplaatsen per woning. Dit is inclusief
p arkeerplaatsen voor bezoekers. In het stedenbouwkundig plan van Waterdorp is met
gemiddeld 1,85 parkeerplaatsen per woning een iets hogere parkeernorm aangehouden.
De aangelegde parkeerplaatsen worden niet altijd als een volwaardige parkeerplaats g erekend.
Een garage telt bijvoorbeeld maar voor 0,7 parkeerplaats mee, omdat niet alle eigenaren van
een garage daadwerkelijk hun auto daarin parkeren. Een lange oprit, waar twee auto’s achter
elkaar kunnen parkeren, telt mee als 1,5 parkeerplaats omdat b ewoners niet altijd een tweede
auto hebben. Deze manier van rekenen volgt uit de landelijke richtlijnen en het parkeerbeleid
van de gemeente Amersfoort.

HANDHAVING

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) is met de gemeente Amersfoort in gesprek over hand
having. Indien wettelijk mogelijk zal de gemeente boetes uitschrijven voor verkeerd of 
gevaarlijk geparkeerde auto’s, zoals in bochten. Daarnaast schrijft OBV actief bewoners aan
die de p arkeergelegenheden op eigen terrein opheffen. In de koopovereenkomst van de
w oningen is daarvoor, per kettingbeding en op straffe van een boete, een instandhoudings
verplichting opgenomen.

WAT KUNT U ZELF DOEN?

Parkeren langs de Hogesteeg is straks alleen in de P vakken toegestaan

- Gebruik zelf zoveel mogelijk uw eigen parkeerplaatsen;
- Wijs uw bezoekers op openbare parkeerplaatsen die
voor hen bestemd zijn. Deze zijn voorzien van

SOORTEN PARKEERVOORZIENINGEN

een P tegel;

In Waterdorp komen de volgende drie soorten parkeervoorzieningen voor:
1. parkeren in de voor- of achtertuin van de woning;
2. parkeren op een binnenterrein dat gezamenlijk 
eigendom is van de aangrenzende bewoners 
(ook wel mandeling terrein genoemd);
3. parkeren in de openbare ruimte.
Als u een parkeerplaats heeft op uw eigen erf of op een
g ezamenlijk binnenterrein, dan is het belangrijk dat u
deze ook daadwerkelijk gebruikt!

- Maak met uw VvE gebruik van een parkeerapp of
andere technologie, waardoor tijdelijk onbenutte
parkeerplaatsen wel benut kunnen worden;
- Ga in gesprek met uw buurtgenoten of binnen de
VvE als er regelmatig g eparkeerd wordt op de stoep

OPTIMAAL GEBRUIK PARKEERPLAATSEN

Ondanks de zorgvuldige planvorming kan het voorkomen
dat bewoners meer parkeerruimte nodig hebben dan
standaard wordt aangeboden. Gelijktijdig kan het voor
komen dat bewoners minder of weinig gebruik maken van
hun parkeervoorziening. Om in het mandelig gebied hier
op in te spelen, is voor VvE’s een app ontwikkeld. Deze
app biedt bewoners de mogelijkheid om de tijdelijk niet
in g ebruik zijnde parkeerplaats van de buren te gebruiken.
Voor informatie: www.park4share.nl. De verantwoordelijkheid voor het starten van een d ergelijk initiatief ligt bij
de VvE zelf.

of in bochten.
En bedenk; iets verder lopen bevordert de g
 ezondheid!
Als iedereen zich aan de spelregels van parkeren houdt, blijft Waterdorp een unieke plek om te wonen.
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PARKEREN IN WATERDORP

VERKEERSCIRCULATIE
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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.
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FIETSBRUGGEN
GEREALISEERD

WOONOMGEVINGSKAART WATERDORP

Op drie plekken in Waterdorp zijn fietsvoetgangersbruggen gerealiseerd:
- Tussen de Baak van Scheveningen en de
Baak van Terneuzen (Terneuzer brug)
- Tussen de Baak van Terneuzen en
de Baak van Tholen (Thoolse brug)
- Tussen de Baak van Westkapelle
naar de Venlolaan in Laakse Tuinen

1 = de Wig

A = Hogesteeg 63

2 = de Brink

B = Brugwachterswoning

N

3 = het Speelbos C = Waterboerderij
4 = de Dreumes
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In 2020 zal ook de start bouw plaatsvinden
van de laatste vrije kavels. Op kavel 8 na
zijn dit a llemaal kavels op het ‘noordereiland’. Met een g emiddelde bouwtijd van
een jaar z ullen de l aatste w oningen dus
eind 2021 worden opg eleverd. Niet lang
daarna is de wijk geheel i ngericht
(woonrijp) en ‘af’.
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Het ‘noordereiland’ verandert momenteel snel van bouwterrein tot woonwijk. In Paal 1
(Amerstaete), Paal 2 en 3 (Heijmans) wordt eind 2019 en begin 2020 een groot aantal woningen
opg eleverd. Bouwbedrijf Schoonderbeek is inmiddels gestart met de bouw van de woningen in
Paal 5. Direct daarna volgen de woningen in Paal 6, de Brugwachterswoning en de boerderij
kavel aan de Hogesteeg 10. De start bouw van deze laatste projecten staat gepland voor het
derde kwartaal van 2020.

van
S

Ba

Op het ‘middeneiland’ bouwt Heijmans 10 startersw oningen op de fabriekskavel (Paal 17).
Deze woningen hebben niet alleen een bijzondere plattegrond (smalle woningen) maar zijn ook
nog eens circulair. In Beleef Vathorst (nr. 42, december 2018) staat een a rtikel over dit p roject.
Verder zijn op het moment van uitkomen van deze nieuwsbrief, nagenoeg alle woningen in
Paal 15 opgeleverd.
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Baak van Westkapelle
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VOORTGANG
WONINGBOUW
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Het brugdek en de leuningen zijn van hout en rusten op een constructie van betonnen poeren
en stalen kolommen.

Het is duidelijk te zien dat Waterdorp door
steeds meer mensen wordt bewoond en dat er
hard gewerkt wordt aan dit charmante nieuwe
p landeel. Op het ‘zuidereiland’ zijn de grond
gebonden woningen van Vahstal in Paal 16
nagenoeg klaar. Daar wordt momenteel gewerkt
aan een kleinschalig appartementencomplex.
Aan de andere kant gaat Heijmans b innenkort
32 sociale huurw oningen bouwen in Paal 19.
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PAVILJOEN OP DE BRINK

Een dorp is meer dan alleen een
verzameling van gebouwen.
Het dorpsleven vindt in belangrijke
mate plaats in de openbare ruimte
zoals in de slingerende straten,
in een bijzonder hofje of op de
c entrale dorpsbrink.

De dorpsbrink in Waterdorp ligt op de kruising van de Hogesteeg met
de Baak van Tholen en de Baak van Vlissingen. Geïnspireerd op
b ijvoorbeeld de Brink in Diever komen de belangrijkste functies van het
dorp hier samen. Langs de brink zijn dan ook de kenmerkende ‘school’,
‘burgemeesterswoning’ en ‘kerk’ als bijzondere woong ebouwen
g erealiseerd. Op de brink zelf komt een multifunctioneel houten
p aviljoen met een gemetseld podium. Daarmee voelt de dorpsbrink ook
daadwerkelijk als het centrum van een oudhollands dorp.

KERSTEVENT

De brink biedt vooral ruimte aan
o ntmoeting en evenementen. Zo
w orden in het voorjaar van 2020
een mands chommel geplaatst en
een voetbalveldje g erealiseerd. In
afwachting van de bouw van het
paviljoen en p assend bij de centrale
functie van de brink in een dorpsgemeenschap, zullen OBV en de
gezamenlijke o ntwikkelaars op 10 december aanstaande om 17.15 uur
de verlichting van een kerstboom ontsteken. Begin van een mooie
traditie?! Nadere informatie volgt, wij hopen u daar te zien.

ELEKTRISCH VAREN

Varen in Vathorst? Vanaf 1 januari 2020 verplicht elektrisch!
Onlangs is in De Laak huis- aan- huis een ansichtkaart verspreid
over Varen in Vathorst. Op de kaart staat een verkeerd gemeentelijk
webadres vermeld voor meer informatie. Het juiste adres moet zijn:
www.amersfoort.nl/vareninvathorst.

COLOFON

Deze nieuwsbrief is een uitgave van
Ontwikkelingsbedrijf Vathorst
Redactieadres:
Veenslagen 33
3825 RT Amersfoort
033-451 10 10
info@vathorst.com
Opmaak: Belinda Seegers
Fotografie: Trudy de Mooy en
Henk Groenewoud
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.

Facebook.com/Vathorst
Facebook.com/Waterdorpvathorst
Facebook.com/LaakseTuinen
Twitter.com/033vathorst
Youtube.com/vathorst033
instavathorst
Pinterest: vathorst033

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.
i-Centrum Vathorst
Veenslagen 2
Ook in het weekend geopend.

Varen in Vathorst?
Vanaf 2020 gelden nieuwe regels
Stad met een hart

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.

