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In de Nieuwsbrief Laakse Tuinen van 
juli 2021 heeft u kunnen lezen dat 
de RO-procedure voor een nieuw 
bestemmingsplan in voorbereiding 
is. Deze procedure is nodig om het 
 toekomstige Westelijk park, het 
voorzieningencluster -bestaande 
uit twee scholen, kinderopvang en 
een  aantal zorg voorzieningen- te 
 realiseren. De voor  be reiding heeft 
helaas meer tijd in  beslag genomen 
dan van te  voren was te voorzien. De 
bij gestelde  ver wachting is dat het 
 bestemmingsplan, na goed keuring 
door de  gemeenteraad, dit najaar 
 gepubliceerd kan worden. Wij  houden 
u hiervan op de hoogte via onze  
e-nieuwsbrief, website en ons digitale 
netwerk en social media. 

BESTEMMINGPLAN IN PROCEDURE

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 de rivier de Laak komt een 
groene afronding van Vathorst; het Westelijk park.  
Het park wordt ongeveer 1,5 kilometer lang en circa  
100 meter breed. In dit bestemmingsplan wordt het  
deel van het park opgenomen dat tussen de Calveense  
Wetering en de Laak is gesitueerd (fase 2), inclusief de 
hockeyvelden en de parkeervoorziening. 

Het deel van het park dat ten zuiden van de Calveense 
 Wetering ligt, wordt in het bestemmingsplan van de 
 Bergenparkbuurt (Velden 1F) opgenomen. 

West 8 heeft recentelijk voor het Westelijk park (fase 1 en 2) een Structuurvisie ontworpen,  
waarin drie zones te onderscheiden zijn, van noord naar zuid:
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GROEIMODEL
Vanaf deze zomer wordt het Voorlopig Ontwerp opge-
start, gevolgd door het Definitief Ontwerp. De realisatie 
van het park gaat volgens een groeimodel. In eerste 
instantie worden door OBV alleen de basis elementen 
aangelegd, zoals water, bomen, struiken, gras, paden  
en de track. Bij het ontwerp van het park wordt 
 rekening gehouden met plekken voor initiatieven vanuit 
 bewoners, gemeente of andere doelgroepen. In vervolg 
fasen kan invulling worden gegeven aan initiatieven 
ten aanzien van spelen, sport, etc. in overleg met de 
 gemeente. Hierover zijn nog geen afspraken gemaakt.

TOELICHTING CONCEPT 
VOORLOPIG ONTWERP
In onze vorige nieuwsbrief hebben 
wij u gevraagd om ideeën, vragen  
en/of op merkingen voor het park aan 
ons kenbaar te maken. We hebben 
deze input verzameld en die nemen 
we mee in de vervolgontwerpfase. 
Na de zomer sturen we u een uit-
nodiging voor een informatieavond 
via onze e-nieuwsbrief Vathorst.  
West 8 geeft dan een toelichting op 
het concept Voorlopig Ontwerp van 
het park. Deze avond vindt plaats op 
dinsdag 27 september in  restaurant 
Bij Lot, Hogesteeg 63, Vathorst  
Waterdorp. De details voor deze 
avond volgen later. 

● BOMENWEIDE (FASE 2) ● PARKWEIDE (FASE 1 & 2) ● WATERBOS (FASE 1)

De verschillende parkzones lopen vloeiend in elkaar over en worden verbonden door een track 
met bomen waar gefietst, gewandeld, geskate en hardgelopen kan worden. 
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Impressie Waterbos
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HOCKEYVELDEN
De huidige locatie van HC Eemvallei voldoet niet aan de grote vraag om te kunnen hockeyen in  
Vathorst. Destijds is ge kozen voor tijdelijke extra velden op een tweede locatie aan de Olympus. 
Aan de rand van het park komt nu één nieuwe  locatie voor vijf hockeyvelden en een clubhuis.

PARKEERVOORZIENING
In het park ter hoogte van het scholen- en voorzieningencluster wordt een parkeervoorziening 
gerealiseerd. Deze is door de week vooral bestemd voor ouders die hun kinderen naar school  
brengen en halen, als ook voor de bezoekers van de voorzieningen en de woningen.  
Tijdens het weekend en wedstrijddagen gebruikt de hockeyclub ook deze parkeervoorziening.  
In het park komen straks doorgaande verkeersroutes voor fietsers en voetgangers. Een ongelijk-
vloerse kruising met de Laan van Bovenduist en een tunneltje onder de Laan van Bovenduist door, 
zorgen ervoor dat alle voorzieningen makkelijk bereikbaar zijn. 

SCHOLEN EN 
VOORZIENINGEN
Aan de rand van Laakse Tuinen, tussen  
het Westelijk park en de Ammerzodenlaan 
en tussen de Laan van Bovenduist  
en het plantsoen aan de Cuijkstraat, wordt 
een bouwblok gerealiseerd, waarin twee  
basisscholen, diverse zorgvoorzieningen, 
een horecavoorziening en ongeveer  
40-50 woningen komen. 

WIJKSCHOOL
Twee scholen die nu nog in een tijdelijk gebouw aan de Veencampus ziten, gaan samen naar een nieuw gebouw in 
Laakse Tuinen. Het gaat om de scholen Boulevard 410 en Dok 12. Op basis van het Beeldkwaliteitsplan dat door  
West 8 is opgesteld en het Programma van Eisen van de scholen, is architectenbureau Bos aan de slag gegaan met  
het ontwerp. Op dit moment wordt het Definitief Ontwerp afgerond.

VOORZIENINGENCLUSTER MET WONINGEN
Aan de Laan van Bovenduist komt het voorzieningencluster. Een huisartsen-, tandarts- en fysiotherapiepraktijk gaan 
zich hier vestigen. Daarnaast komt er ook een kinderdagverblijf, een apotheek en een horecavoorziening op de hoek 
aan de kant van het Westelijk park. Verder komen hier ook nog 40-50 sociale huurappartementen. 

Sinds begin 2022 is ook de architect voor het voorzieningencluster geselecteerd: MOKE architecten. Dit bureau is 
gestart met het inventariseren van de wensen van de gebruikers van het pand. Op basis van het Beeldkwaliteitsplan 
en de volumestudie van West 8 is een eerste aanzet gemaakt van het ontwerp. 

Impressie scholencluster

Impressie voorzieningencluster

KLIMAATVERANDERING 
EN BIODIVERSITEIT
Om een toekomstbestendige en prettige leefomgeving te realiseren, 
zijn klimaatverandering en biodiversiteit belangrijke onderwerpen bij 
de ontwikkeling van Vathorst. Zo nemen we bijvoorbeeld maatregelen 
om zware regenbuien op te kunnen vangen in het openbaar gebied.  
Dit doen we bijvoorbeeld door zo min mogelijk bestrating toe te 
 passen en zoveel mogelijk groen. Dan kan er op meer plaatsen water 
 op        ge slagen worden na een heftige regenbui. Dit zorgt er ook weer  
voor dat bij droogte de bodem minder droog wordt. En dat stimuleert 
de groei van planten en struiken, die er op hun beurt weer voor zorgen 
dat bij hitte het gebied minder warm wordt en er meer biodiversiteit  
kan ontstaan. 

Maar alleen een milieubewuste inrichting van het openbaar gebied  
is niet voldoende. Ook u kunt helpen de klimaatadaptatie en  
bio diversiteit in uw woonomgeving te vergroten. Door bijvoorbeeld  
uw tuin niet volledig te bestraten. Door alleen dáár bestrating toe  
te passen waar het echt nodig is, kunt u helpen om wateroverlast in  
uw woonomgeving te beperken. Maar ook om hittestress te  
verminderen en de biodiversiteit te vergroten. Denk aan kleine  
dingen, zoals  bij voorbeeld een hekwerk op de erfafscheiding iets  
optillen, zodat egeltjes en andere kleine dieren er onderdoor  kunnen 
lopen, struiken en planten waar kleine insecten en vogels zich in 
 kunnen verbergen, etc.

5

Op de website van Stichting Steenbreek vindt  
u veel meer informatie over hoe u kan helpen  
uw eigen leefomgeving aan te passen op de  
klimaatverandering.



   

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: 

OBV/West8, Luuk Kramer
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

VOORLOPIGE 
PLANNING 
(Afhankelijk van voortgang  
bestemmingsplan, planontwikkeling  
en aanbestedingen)

BESTEMMINGSPLAN
Ter inzage najaar 2022
Onherroepelijk voorjaar 2023 

PARK
Start aanleg najaar 2023
Aanleg basis gereed 2025

SCHOLENCLUSTER
Start bouw eind 2023
Opening scholencluster eind 2025

VOORZIENINGENCLUSTER
Start bouw eind 2023
Bouw gereed medio 2025

HOCKEYVELDEN
Start bouw hockey 2024
Bouw gereed 2025

Bij Lot in Waterdorp

INFORMATIEAVOND 
WESTELIJK PARK  

OP 27 SEPTEMBER


