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Graag informeren we u in deze 
nieuwsbrief over het toekomstige 
 Westelijk park en het  geplande voor-
zieningencluster, bestaande uit twee 
 scholen, kinderopvang, zorgfuncties 
en  appartementen. Om dit alles te 
kunnen  realiseren is een RO- procedure 
in voorbereiding, in de vorm van 
een nieuw  bestemmingsplan. Dit 
 bestemmingsplan zal na de zomer 
 gereed zijn voor besluitvorming door 
de gemeente Amersfoort. Na goed-
keuring door de  gemeenteraad wordt 
het plan gepubliceerd. 

BESTEMMINGPLAN IN VOORBEREIDING

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV) werkt aan de ontwikkelingen van  
Laakse Tuinen, een nieuw deelplan in het westen van de wijk waarin 
 ongeveer 950 woningen worden gerealiseerd en een aantal voor zieningen. 
Kenmerkend voor Laakse Tuinen is het groene, klassieke en duurzame 
 karakter van de wijk, waarin voortuinen bijdragen aan de groene uitstraling  
. 
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WESTELIJK PARK
Tussen de Calveenseweg en rivier de Laak komt een groene afronding van Vathorst;  
het Westelijk park. Dit park van ongeveer 100 meter breed en 1,5 km lang, is gelegen aan  
de westkant van  Vathorst en vormt de verbinding naar het gebied ‘Over de Laak’ en de polder 
Arkemheen. Het Westelijk park wordt in twee fasen gerealiseerd. 

In dit bestemmingsplan wordt fase 2 opgenomen. Dit is het deel van het Westelijk park dat 
 tussen de Calveense Wetering en de Laak komt te liggen. Fase 1 betreft het deel tussen de 
 Calveenseweg en de Calveense Wetering, ten westen van de nu in ontwikkeling zijnde Bergen-
parkbuurt, gelegen aan de Bergenboulevard. 
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HOCKEYVELDEN
De huidige locatie van HC Eemvallei voldoet niet aan de grote vraag om te kunnen  hockeyen in 
de wijk. Destijds is gekozen voor extra velden op een tweede locatie aan de  Olympus. Maar het 
runnen van een club op twee locaties is moeilijk en ongewenst. Vandaar dat is uitgekeken naar 
één nieuwe locatie voor vijf nieuwe hockeyvelden en een clubhuis voor HC Eemvallei, zoals op 
het kaartje op pagina 3 te zien is. 

PARKEERVOORZIENING
Ouders die hun kinderen naar school brengen en weer ophalen (K&R), gebruikers van de voor-
zieningen en bezoekers van de woningen, maken straks gebruik van de parkeervoorziening in 
het Westelijk park. Tijdens weekenden en wedstrijddagen gebruikt de hockeyclub ook deze 
parkeervoor ziening. Door de weeks zijn er voldoende parkeerplaatsen nabij de hockeyvelden.  
In het park liggen ook doorgaande verkeersroutes voor fietsers en voetgangers. Een ongelijk-
vloerse kruising met de Laan van Bovenduist zorgt ervoor dat zij zich veilig kunnen verplaatsen.

WEST 8 
Op dit moment wordt een ontwerp 
voor het park gemaakt door buro 
West 8. Een aantal highlights zijn 
o.a. een track (breed geasfalteerd 
pad) met bomen, waar gefietst, 
 gewandeld, geskatet en hard 
 gelopen kan worden. Daarnaast 
komt veel ruimte voor allerlei   
sport- en recreatieactiviteiten.  
Maar  natuurlijk ook om te 
 genieten van de natuur of lekker te 
 picknicken in de zon. Gekoppeld aan 
het park is ook de nieuwe locatie 
van HC Eemvallei gepland en een 
parkeervoorziening voor de scholen, 
voorzieningen, bezoekers van de 
woningen en de hockeyclub. 
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SPELEN
Aan de achterkant van het  
gebouw ligt het schoolplein 
waar volop gespeeld kan wor-
den. Ook kunnen de scholen 
gebruik maken van het plant-
soen aan de Cuijkstraat en het 
toekomstige Westelijk park.

In het Westelijk park en het 
plantsoen is de speelomgeving 
meer groen en avontuurlijk.

Het scholencluster is met de officiële hoofdentree gesitueerd aan het plantsoen aan de Cuijkstraat. 
Een brug verbindt het bouwblok met de parkeervoorziening in het park, dat deels K&R en deels  
parkeerterrein is. Het is ook onderdeel van het park, dus groen ingericht. Het K&R gedeelte maakt 
buiten de schoolspits dubbel gebruik  mogelijk als speelterrein of voor evenementen bijvoorbeeld. 
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ZORGVOORZIENINGEN MET WONINGEN 
De voorzieningen zijn gelegen aan de Laan van Bovenduist. Verder komt aan de zijde van het Westelijk park een  
kinderdagverblijf en gedacht wordt aan een kleine horecavoorziening op de hoek bij het park en kleinschalige 
detailhandel. Er boven komen ca. 40 woningen met parkeren op eigen terrein. 
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SCHOLEN EN 
VOORZIENINGEN
Aan de rand van Laakse Tuinen, tussen het 
 Westelijk park en de Ammerzodenlaan, aan  
de Laan van Bovenduist en het plantsoen  
aan de Cuijkstraat, wordt een bouwblok 
gerealiseerd, waarin twee scholen, diverse 
(zorg)voor zieningen en ca. 40 woningen 
worden gehuisvest. 

WIJKSCHOOL
Twee scholen die nu gehuisvest zijn in het 
Winkelcentrum Vathorst in een tijdelijk gebouw 
aan de Veencampus, gaan samen naar een nieuw 
gebouw in Laakse Tuinen. Dat school gebouw gaat 
uit  twee bouwlagen met klaslokalen bestaan,  
en komt aan de rand van Vathorst te liggen,  
aan het toekomstig Westelijk park.

Het gaat om de scholen Boulevard 410, een Algemeen Bijzondere School (met ongeveer 230 leerlingen) en om  
Dok 12, met ongeveer 265 leerlingen, dat deel uitmaakt van Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort (KPOA).  
Voor het  scholencluster is een Beeldkwaliteitsplan opgesteld op basis van het Programma van Eisen van de scholen. 
Het schoolgebouw past in de architectuur van Laakse Tuinen. Het referentiebeeld hiernaast is een voorbeeld van de 
sfeer van de architectuur van het scholencluster.

Referentiebeeld school

scholen en voorzieningencluster

Leerlingenvervoer aan de Ammerzodelaan

LEERLINGENVERVOER
Een deel van de leerlingen van Boulevard 410 wordt gebracht en gehaald met busjes. Deze busjes 
parkeren en zetten leerlingen af op het schoolplein gelegen aan de Ammerzodenlaan. Buiten de  
ochtend- en middagspits is dit plein gewoon in gebruik als schoolplein.
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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 en afbeeldingen: 

WIJ Fotografie/ West8
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. 

VRAGEN
Heeft u na het lezen van deze 

nieuwsbrief nog vragen of 
opmerkingen, dan kunt u contact 

opnemen met OBV, F. Swildens,  
tijdens kantooruren bereikbaar via 

f.swildens@vathorst.com 
of 033-451 10 10.

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.
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Facebook.com/Vathorst
Facebook.com/LaakseTuinen

Twitter.com/033vathorst
Youtube.com/vathorst033

instavathorst
Pinterest: vathorst033

PLANNING 
(onder voorbehoud)

BESTEMMINGSPLAN (BP)
Ter inzage najaar 2021
Onherroepelijk begin 2022/voorjaar 2022

SCHOLENCLUSTER
Start bouw scholencluster medio 2023
Opening scholencluster medio 2025

VOORZIENINGENCLUSTER
Start bouw voorzieningencluster 1e kwartaal 2023
Bouw gereed medio 2024

HOCKEYVELDEN
Start bouw hockey 2023
Gereed 2024

VRAGEN, IDEEËN EN/OF OPMERKINGEN? 

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen, opmerkingen 
of ideeën, die u zou willen meegeven, voordat het bestemmingplan in 
procedure gaat? Dan kunt u terecht bij Floor Swildens, senior locatie-
ontwikkelaar bij OBV. Zij is bereikbaar via de mail:  
f.swildens@vathorst.com. 

Ongelijkvloersekruising Laan van Bovenduist/Westelijk Park




