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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 of 
telefonisch: 14033.  

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.

WATER IN DE WIJK
Wat is de planning voor de werkzaamheden in 
relatie tot het water in Waterdorp? 
• De Binnenlaak is voor de bouwvak 
 definitief uitgegraven; 
• Het water rondom de fabrieks woningen  
 (Paal 17), wordt in het najaar definitief  
 gegraven waarna ook de tijdelijke dammen  
 bij de Baak van Wijk aan Zee en Baak van IJmuiden  
 worden verwijderd;
• De aansluiting van het water achterlangs de Baak van Stellendam 
 naar de Laak, is afhankelijk van de bouw van kavel 25. Dit kan nog 
 wel even gaan duren. Dit water is voor de bouwvak al wel aan- 
 gesloten op de Binnenlaak; 
• Langs de Binnenlaak is gelegenheid voor eenieder om een bootje aan 
 te leggen. Daarvoor zijn aanlegringen aangebracht. Zijn de plekken  
 vol? Dan is er voldoende ruimte aan de Baak van Domburg.
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‘BIJ LOT’ OPENT DE DEUREN
De oorspronkelijke boerderij aan de 
 Hogesteeg 13 is gesloopt. Op deze mooie 
locatie is de boerderij (nu met nummer 63) 
in opdracht van OBV herbouwd met een 
 historische voor- en achtergevel, zodat het 
 gebouwd als zodanig nog steeds herken-
baar is. De zijgevels en het dak hebben een 
 modern uiterlijk gekregen dat is uitgevoerd in 
natuurlijke materialen. 

Vincent de Vries van o.a. o.a. dimS eten en 
drinken en de Dissel, heeft het pand gekocht 
om er als horecaondernemer, samen met zijn 
compagnon Bart Viester, een bijzonder restaurant te beginnen. ‘Bij Lot’ dat 
begin juli de deuren opende, heeft namelijk een maatschappelijk karakter.  
Bij dit  restaurant is Careander betrokken, een zorgorganisatie die medewer-
kers met mogelijkheden inzet en begeleidt. In de avonduren en het weekend 
wordt de bediening door reguliere medewerkers verzorgd. ‘Bij Lot’ is van 
maandag t/m vrijdag geopend vanaf 10:00 uur en in het weekend vanaf  
12.00 uur. In Beleef Vathorst nr. 46 (april 2020) kunt u in een interview met  
Vincent de Vries lezen hoe hij commercieel en maatschappelijk ondernemer-
schap combineert. 

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 actuele ontwikkelingen in Vathorst kunt u 
www.vathorst.nl raadplegen. 

Bij Lot 
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1 = de Wig 

2 = de Brink

3 = het Speelbos

4 = de Dreumes

A = Hogesteeg 13 

B = Brugwachterswoning

C = Waterboerderij

D = Paal 17
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Facebook.com/Vathorst
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Facebook.com/LaakseTuinen
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OVERTUINEN DRAGEN BIJ AAN  
DORPSE SFEER
Waar eerst nog twijfel heerste; wat doe ik met een tuintje aan de 
 overkant van de weg?, overheerst nu enthousiasme van bewoners die 
een overtuin hebben. Het is een knusse eigen plek aan het water die 
meer levendigheid brengt aan de straat. Diverse overtuinen zijn al mooi 
ingericht met groen en een zitje. Het biedt ook de mogelijkheid om een 
bootje aan te leggen. 

Overtuinen in Paal 2



VRIJE KAVELS
Op vier kavels moeten de eigenaren de bouw nog  starten. 
Het gaat om kavel 8 (Baak van Wemeldinge), kavel 36 
(Baak van Sint Philipsland) en om de kavels 25 en 32 
(beide Baak van Stavenisse). In de loop van dit jaar start 
de realisatie van de woning op kavel 36. Kavel 32 wordt 
naar ontwerp van Boxxis Architecten gerealiseerd door 
Schoonderbeek en gaat binnenkort in verkoop. 

VOORTGANG WONINGBOUW 
In Waterdorp wordt momenteel gebouwd aan Palen 5,  
16 en 17. In Paal 5 bouwt Schoonderbeek grond-
gebonden woningen. De eerste woningen zijn reeds 
opgeleverd. Eind 2020 zijn, naar  verwachting, alle 
woningen opgeleverd. In Paal 16 legt Vahstal de laatste 
hand aan het kleinschalig appartementencomplex nabij 
rotonde 5. Deze appartementen worden voor het einde 
van dit jaar opgeleverd. Heijmans levert dit najaar de 
bijzondere fabrieks woningen in Paal 17 op. Deze  extra 
smalle woningen zijn gebouwd met Rockwool, een 
 innovatief bouwsysteem, om de woningen extra smal te 
kunnen realiseren.
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PLANNING WOONRIJP MAKEN
Op dit moment wordt de Hogesteeg op het middeneiland van 
Waterdorp definitief ingericht. Het gaat om het deel tussen de 
Baak van Terneuzen en de Baak van Wijk aan Zee. Het deel tussen 
de Baak van Wijk aan Zee en de Baak van Yerseke zou ook voor de 
bouwvak nog definitief worden ingericht, maar omdat de planning 
van de fabriekswoningen is vertraagd worden deze werkzaamheden 
verschoven naar het najaar. 

BAAK VAN RENESSE
Direct na de bouwvak wordt gestart met de definitieve inrichting 
van de Baak van Renesse. Het gaat om het gedeelte tussen de 
brug bij de Baak van Kortgene tot aan de Baak van Scheveningen. 
Bij oplevering van de woningen zijn destijds wel de voetpaden en 
parkeervakken aangelegd. Nu wordt het tijdelijk asfalt verwijderd 
en de definitieve klinkerbestrating aangelegd. Deze werkzaam heden 
worden in drie fases uitgevoerd en duren tot en met oktober 2020. In die periode is de Baak van Renesse voor  
doorgaand autoverkeer gestremd. De aangrenzende bewoners ontvangen een brief met nadere informatie over  
deze werkzaamheden. 

De planning voor de definitieve inrichting van de Hogesteeg tussen de Baak van IJmuiden en Baak van Zierikzee,  
en de Baak van Zierikzee vanaf de Hogesteeg tot aan rotonde 5 is nog niet bekend. Dit is mede afhankelijk van de 
oplevering van de fabriekswoningen (Paal 17), het appartementencomplex van Vahstal (Paal 16) en de definitieve 
inrichting van de Baak van Breskens. 

ZWEMMERS  
EN RECREANTEN
Veel kinderen en jongeren spelen rondom de fiets-
bruggen in en rond het water. Wellicht omdat door de 
Coronamaatregelen recreatielocaties nog dicht zijn of 
beperkingen kennen. In toenemende mate leidt dit tot 
ongewenste overlast bij omwonenden. Het water is geen 
zwemwater, omdat de waterkwaliteit onvoldoende is en 
niet wordt gecontroleerd. Bovendien zijn de bruggen 
niet ontworpen om vanaf te springen. De waterdiepte is 
 beperkt en kinderen kunnen zich verwonden als ze van 
de brug springen. Daarnaast kan het zijn dat rond de 
bruggen voorwerpen in het water liggen. Springen van 
de brug is dan ook nadrukkelijk niet toegestaan. Ook 
 maken kinderen en jongeren ongewenst gebruik van 
vlonders en/of overtuinen van particuliere eigenaren.

Handhaving van de gemeente Amersfoort zal de komende periode vaker toezicht houden om overlast gevend gedrag 
zo veel mogelijk te beperken. Op korte termijn wordt gekeken naar de mogelijkheden om enkele aanpassingen te 
doen, waardoor het gebruik van de groene oever door grotere groepen wordt ontmoedigd. Op de langere termijn  
onderzoekt de gemeente of in de directe omgeving van Vathorst meer recreatiemogelijkheden ontwikkeld  
kunnen worden. 
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PAAL 6 
Eind 2020 start Schoonderbeek met de laatste projecten in Waterdorp. Het grootste project,  
Paal 6, betreft 25 grondgebonden woningen en gaat rond de zomervakantie in de verkoop.  
Passend binnen Waterdorp kennen deze woningen een grote variatie in ontwerp. In Paal 6 
 worden zowel vrijstaande woningen, twee onder één kap woningen als rijwoningen gerealiseerd.  
Actuele informatie treft u te zijner tijd op de projectwebsite www.vathorstwaterdorp.nl. 
 
Behalve Paal 6 ontwikkelt Schoonderbeek ook de Waterboerderij en de brugwachterswoning.  
De Water boerderij omvat vier unieke woningen. Het ontwerp is geënt op de voormalige   
boerderij op die locatie aan de Hogesteeg 10. De bouw van de Waterboerderij en de 
 brugwachterswoning starten naar  verwachting in september van dit jaar. 

CENTRALE DORPSBRINK  
EN PAVILJOEN
Afgelopen periode is de centrale dorpsbrink ingericht, 
gelegen op de kruising van de Hogesteeg met de Baak 
van Tholen en de baak van Vlissingen. Nu het gras op 
sterkte is worden nog voor de bouwvakantie de net-
schommel en de twee mini-doeltjes geplaatst. Eind dit 
jaar wordt het houten paviljoen met gemetseld podium 
gebouwd, dat ruimte biedt voor spel en ontmoeting.  
Het paviljoen wordt ’s avonds ook beperkt verlicht, 
zodat iedereen uit de omgeving goed zicht heeft op dit 
bijzondere speelelement. 

SPEEL- EN 
KLIMBOS
Ook wordt voor de 
bouwvak het speel- en 
klimbos tussen Paal 2 en 
3  geopend. De  overige 
speelplaatsen, nabij Paal 
16 en langs de Laak, 
 worden later ingericht. 

De Waterboerderij omvat vier unieke woningen

Appartementengebouw Vahstal, nabij rotonde 5

Werkzaamheden Hogesteeg


