V RI J E
K AV E L S
IN

VAT H O RS T

LAAKSE TUINEN

WELKOM IN VATHORST

W E L KO M I N
VATH O RS T
Vathorst is de jongste wijk van Amersfoort, gelegen aan de noordkant van
de stad. Inmiddels wonen er ruim 25.000 mensen naar tevredenheid en de
wijk groeit nog steeds! Vathorst is opgebouwd rondom het dorp Hooglanderveen
en bestaat uit drie herkenbare deelplannen: De Laak, De Velden en De Bron.
Deze plannen hebben ieder een eigen karakter en dat maakt Vathorst
architectonisch interessant, afwisselend en levendig. Er zijn veel voorzieningen
die het leven aangenaam en gemakkelijk maken; een eigen NS-station,
een aantrekkelijk en ruim opgezet winkelcentrum, natuurboerderij de Brinkhorst,
scholen en mogelijkheden voor kinderopvang, kunst in de openbare ruimte,
drie grote parken, medische voorzieningen, gezellige horeca, sportaccommodaties,
tientallen leuke speelplekken voor jonge en oudere kinderen èn cultuurhuis het ICOON,
met daarin een bibliotheek en Scholen in de Kunst.
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GRACHTENSTAD DE LA AK

G R ACHT EN STA D
DE L A AK
De Laak is een eigentijdse grachtenstad in het noorden van Vathorst.
Hier vindt u het goede leven van een waterstad. Individuele grachtenpanden,
aan grachten en kades, bruggen, steigers, een haven en bootjes. De rivier de
Laak vormt de grens en markeert de overgang tussen bebouwd en open gebied.
Vanuit Vathorst gaat de vaarroute over de Laak tot aan het Randmeer.
Op dit moment wordt Waterdorp in De Laak gebouwd, een nieuw plandeel
met ruim 400 woningen, waaronder 38 vrije kavels. Ten westen van
Waterdorp zal straks Laakse Tuinen verrijzen, met ruimte voor bijna 1.000
woningen, waaronder ongeveer 125 vrije kavels die de komende jaren
gefaseerd in verkoop gaan. Deze brochure geeft informatie over de eerste
fase van 26 vrije kavels.

LAAKSE TUINEN
Vanuit het oosten richting het westen krijgt De Laak een steeds groener
karakter. Het nieuwe deel van Vathorst wordt dan ook bijzonder, mede
vanwege het openbaar groen en de vele voortuinen. Het groene karakter
van de wijk krijgt vooral vorm door de dominante aanwezigheid van tuinen
in allerlei vormen, soorten en maten. Bij alle vrije kavels zijn de tuinen
verbonden met het water, waardoor de ruimte van de eigen tuin wordt
vergroot. De eerste fase van 26 kavels is over drie locaties verdeeld:

1. Kleine Eemtuin (TUIN 7)

‘AVONTUREN OP HET WATER;
DAT IS LAAKSE TUINEN’

2. Overtuin (TUIN 7)
3. Watertuin (TUIN 10)
De vrije kavels van Laakse Tuinen onderscheiden zich door de toegestane

De meeste kavels hebben een voortuin, waardoor in de woonstraten

bouwvolumes, het beoogde kleurgebruik en de aanwezigheid van voortuinen.

een groene sfeer ontstaat. De woningen in Tuin 7, hebben een directe

In Laakse Tuinen mogen de woningen statig en ‘stads’ worden. Dit betekent

relatie met de gerealiseerde woningen op de vrije kavels in Waterdorp.

dat er over het algemeen hoge goot- en nokhoogten worden toegestaan.

Samen maken zij het groene tuinenmilieu aan de Kleine Eem. Een aantal

In de kleurstelling worden de woningen familie van elkaar, door het gebruik

ontwerpuitgangspunten zien we dan ook bij de vrije kavels van het

van warme rood- en aardetinten voor het metselwerk.

naastgelegen Waterdorp terug, zoals de hoge tuin/lage tuin met tuinmuur
en de positionering van de woning op de kavel.

V R I J E K AV E L S I N L A A K S E T U I N E N

5

2. OV E RT U I N

Tuin 7, kavels 1 t/m 6
TUIN

7

Tuin 7, kavels 7 t/m 11

Kavel 1 t/m 6 van Tuin 7, hebben een oriëntatie

LAGE GOOTHOOGTE

naar drie kanten. De kavels hebben een hoog

De woningen aan de Kleine Eem hebben een

en laag deel. Het lage deel is de watertuin,

lage goot. Dit wordt voorgeschreven om de

deze zone is onbebouwd en overwegend groen.

bezonning van de naastgelegen zijtuin optimaal

De hoge tuin wordt door middel van een

te laten zijn. De vorm van de bouwenvelop van

keermuur gescheiden van de lage tuin.

deze kavels zorgt ervoor dat alle tuinen profiteren

Vanuit de woning en de tuin ontstaat daarmee

van optimale bezonning. Een steil dakvlak geeft

gelden enkele aanvullende ontwerpregels,

een mooi zicht op de lage tuin, het water van

aanleiding om dakkapellen in het zijvlak te maken.

omdat zij zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte.

TUIN

7

Tuin 7 telt vijf vrije kavels aan de Binnenlaak.
Bij vier van deze kavels heeft de achtertuin
geen toegang tot het water. Alle vijf zijn aan de
voorkant voorzien van een overtuin; een private
voortuin aan de overzijde van de weg, met directe
toegang tot het water. Voor de overtuinen

De achtertuinen van deze woningen worden

de Kleine Eem en het groen van de tuinen
van Waterdorp. Aan de noordkant van het

VERDRAAIDE ROOILIJN

ontsloten via een achterpad in mandelig eigendom.

bebouwingsoppervlak ligt de oprit (met uitzondering

De woningen in Tuin 7 staan loodrecht op

De woningen op deze kavels zijn smal en hebben

van kavel 1). Hier moeten twee auto’s achter

het water, waardoor er een verdraaiing

een maximale buitenmaat van 5.40 meter.

elkaar staan. De woning heeft een ruime

in de rooilijn is ten opzichte van de straat.

voortuin, zijtuin en achtertuin. Hierdoor ontstaat

Dit heeft het effect dat iedere woning in één

OVERHOEKS ONTWORPEN GEBOUWEN

de driezijdige oriëntatie en kan een ruimtelijke

beeld te vangen is vanaf de openbare ruimte.

De woningen op kavels met overtuinen aan

en lichte plattegrond worden gemaakt. Vanuit

De hoek van de woning is bijzonder en biedt

de Binnenlaak (kavels 7 t/m 11), staan licht

de straat ontstaat een beeld van vrijstaande

de kans om de voorgevel en de noordgevel

gedraaid ten opzichte van de weg. Hierdoor

woningen met doorzichten naar de Kleine Eem.

overhoeks te ontwerpen. De entree zit aan de

springt de zuidwesthoek van het gebouw in het

De tuinen zijn groen en voorzien van een haag.

noordkant van de woning.

zicht. Daarom moet naast de straatgevel ook de

De woningen komen dan echt in het groen van

overhoekse zijgevel in het zicht, worden voorzien

de tuin te staan. De zijtuin is gunstig gelegen op

van raamopeningen en worden ontworpen als

de zon. Om die reden worden er beperkingen

een voorgevel. De zijramen maken het mogelijk

opgelegd aan de bouwmassa’s.

vanuit de woning ver de Binnenlaak op te kijken.

Kleine Eemtuin
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OVERTUIN

KLEINE EEMTUIN

1. K L E I N E E E M T U I N

Profiel ter plaatse van Overtuin
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WATERTUIN

WATERTUIN

3. WAT E RT U I N
Tuin 10
TUIN

10

STRAATZIJDE EN WATERZIJDE

een laag gelegen groener tuindeel aan het water.

De kavels aan de Binnenlaak in Tuin 10,

Voor de tuinen van Tuin 10 geldt in het bijzonder

hebben twee gevels aan een openbare ruimte.

dat deze zichtbaar zijn vanaf de weg aan de

Aan de zuidkant staan de woningen aan de

overkant van de Binnenlaak. Aan de overkant van

straat en hebben daar een ‘straatgevel’.

de Binnenlaak liggen de overtuinen die horen bij

Aan de noordkant grenzen de woningen aan

de daar gelegen woningen. De watertuinen van de

de Binnenlaak, waarlangs aan de overkant een

vrije kavels en de overtuinen aan de Binnenlaak

openbare weg loopt. Ook vanaf deze weg tonen

vormen samen een groene tuinenwereld. Het lijkt

de woningen zich met een voorkant en hebben

een langgerekte parkstrook aan het water en is meer

daar een ‘watergevel’. Aan de waterkant zijn

dan een aaneenschakeling van individuele tuinen.

bijgebouwen in de vorm van ‘waterkamers’
toegestaan. De gevels van deze waterkamers

‘SPECIALS’ IN HET ZICHT,

worden gezien als voorgevels. Daarnaast biedt

PLATDAKTYPE, PUNTDAKTYPE

de brede zijtuin de mogelijkheid de zijgevel
overhoeks te ontwerpen vanuit de straatgevel.

‘Specials’ in het zicht

Dit is van invloed op het ontwerp van de woning,

Op de uiteinden van Tuin 10 (kavel 12 en 26)

vanuit twee woonstraten liggen eveneens

waterkamer. Het dakoverstek van garages en

aan zowel de straat- als de waterkant.

liggen specials met een plat dak. Deze woningen

twee speciale woningen (kavels 16 en 20).

waterkamers mag niet boven de naastgelegen

zijn vanaf verschillende plekken goed te zien en

Deze kunnen ontworpen worden met een platdak

kavel worden gerealiseerd.

TUINEN AAN HET WATER

vormen als het ware de ‘boekensteunen’ die het

of een puntdak. Ook voor de plattegronden

Net als bij Tuin 7, zijn de woningen aan het water

geheel aan kavels omsluiten. Om die reden wordt

en gevels van deze twee specials geldt, dat zij

Puntdaktype

in Tuin 10 voorzien van een getrapte tuin; een

bijzondere aandacht gevraagd voor het ontwerp

verbijzondering nodig hebben en zorgvuldig

Voor woningen met een dwarskap worden de

hooggelegen tuindeel met terras bij de woning en

van de plattegrond en de gevels. In het zicht

moeten worden ontworpen.

goothoogten en de nokhoogten aangegeven.
Dit geldt ook voor de waterkamers; deze zijn

Profiel ter plaatse van Watertuin

Platdaktype

voorzien van een puntdak als het hoofdvolume

Naast de twee specials op de koppen, bevinden

een puntdak heeft.

zich in Tuin 10 vijf woningen met een plat dak.
Het platte dak heeft een flinke dakoverstek
van minimaal 40 cm en maximaal 60 cm.
De ontwerpregel van het dakoverstek geldt zowel
voor het hoofdgebouw als voor de garage en de
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I N RI CHT I N G VA N D E K AV E L

WONEN IN LAAKSE TUINEN

BESCHOEIING

De beeldkwaliteit voor de vrije kavels van

Elke kavel aan het water is voorzien van een lage

Laakse Tuinen is verdeeld in regels die de kavel

houten beschoeiing (ca. 40 cm boven waterpeil).

betreffen en regels die over de architectuur

De beschoeiing wordt door OBV aangelegd en

van de woningen en bijgebouwen gaan.

moet worden gehandhaafd. De beschoeiing komt

De beeldkwaliteit helpt eenheid in verscheidenheid

in uw eigendom en wordt aangebracht bij het

te realiseren. De regels zorgen ervoor dat de

uitgraven van de gracht.

INRICHTING VAN DE K AVEL

BEELDK WALITEIT

B EEL D K WA L IT EIT

verschillen tussen de woningen niet als storend
VOORTUINEN MET KEERMUREN

worden ervaren, maar juist bijdragen aan het
karakter van de wijk. Ontwerpregels zijn belangrijk

GETRAPTE TUINEN

en bijgebouwen worden geplaatst en maximaal

De meeste kavels zijn voorzien van voortuinen met

om duidelijke afspraken te kunnen maken.

Bijna alle kavels hebben te maken met een

30% van de oppervlakte mag worden bestraat.

een haag. De voortuin mag niet worden gedomineerd

Zij scheppen immers duidelijkheid over wat u op

hoogteverschil om aan het water een groene en

de buurkavel wel of niet kunt en mag verwachten.

lommerrijke tuin te creëren. Vanaf de lage tuin

KEERMUUR ACHTERTUIN

boventoon voeren bij de inrichting. Bij de woningen in

De bouwregels hebben betrekking op zowel het

wordt het water zodoende toegankelijk gemaakt.

Bij alle kavels met een lage achtertuin aan het

Tuin 10 ligt de voortuin 40 cm hoger dan het trottoir.

erf als op de woning, op de garage of andere

De positie van de hoogtesprong in de tuin ligt

water, ligt de positie van de door de koper aan

Hierdoor ontstaat meer privacy. De grondkering

bijgebouwen. Hierbij gaat het onder andere om

vast zoals in het kavelpaspoort aangegeven.

te leggen keermuur vast. De muur keert een

van de opgehoogde tuin wordt gemaakt door een

het maximale bouwvolume, het bouwen tegen

Het is niet toegestaan om het niveau van de

hoogte van ca. 80 cm en moet mee-ontworpen

keermuur grenzend aan de openbare ruimte, waar

erfgrenzen, kapvormen en de bouwhoogte.

lage tuin op enigerlei wijze op te hogen. Het is

in overeenstemming met de architectuur van het

achter een haag geplant is. Deze keermuur bevat

daarnaast niet toegestaan om in de lage tuin

woonhuis en de bijgebouwen. Dat wil zeggen dat de

naast de inrit een penant met huisnummer. De muur

3D KAVELPASPOORT

te bouwen. Ten behoeve van het groene en

muur wordt afgewerkt met metselwerk. Het is niet

wordt afgewerkt met metselwerk, net als de keermuur

Om de regels voor de bebouwing en de inrichting

lommerrijke beeld mag maximaal 30% van het

toegestaan om de muur uit te voeren in hout of te

in de getrapte achtertuin. Het metselwerk is in kleur

van de kavels inzichtelijk te maken, zijn per

laaggelegen deel van de tuin worden bestraat.

vervangen door een talud. Bij een aantal woningen

en textuur afgestemd op het metselwerk van de gevel

is de keermuur onderdeel van het bouwvlak. Hier is

van het woonhuis.

kavel (3D) kavelpaspoorten gemaakt. In deze
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door geparkeerde auto’s; beplanting moet de

kavelpaspoorten worden de belangrijkste

OVERTUINEN

het mogelijk om de keermuur onderdeel uit te laten

ontwerpprincipes gevisualiseerd. In het

Tuin 10 ligt aan de Binnenlaak en kijkt vanuit

maken van de gevel. Indien deze mogelijkheid niet

BOUWEN TEGEN DE ERFGRENS

3D kavelpaspoort is het maximale volume

de achtertuin op de overtuinen aan de overkant

wordt benut, dan moet het ontbrekende gedeelte als

(GEDEELDE MUREN)

vastgesteld in breedte, diepte, hoogte van de

van het water. Tuin 7 heeft zelf overtuinen.

keermuur worden gerealiseerd.

Voor de meeste kavels geldt dat of het woonhuis

nok en hoogte van de goot. Hierbinnen is het

Een overtuin wordt zowel naar de buurpercelen

mogelijk om het volume van uw woning naar

als naar de openbare ruimte afgescheiden door

Bij alle kavels met een hoge en lage tuin,

met het buurperceel moet worden gebouwd.

wens vorm te geven met inachtneming van de

middel van een haag, met daarin verborgen

verbindt een trap het hooggelegen deel van de

Dit is een belangrijk onderdeel van Laakse

ontwerpregels. Groter mag niet en de woningen

een hekwerk aan de openbare ruimte, van

tuin met de lage tuin aan het water. Deze trap is

Tuinen. Het bouwen tegen de erfgrens zorgt voor

hebben een vastgestelde rooilijn. Het is wel

maximaal 80 cm hoog. OBV zorgt voor de

een integraal onderdeel van de keermuur en is

een efficiënt gebruik van het kaveloppervlak.

toegestaan smaller, ondieper en lager (tot de

aanleg van de beukhagen en neemt twee jaar

mee-ontworpen conform de uitwerking van deze

Afstemming met de buren is hierbij gevraagd,

aangegeven nok- en goothoogtes als minimum)

onderhoud voor zijn rekening. De overtuin

muur. In de tuinen van Tuin 10 ligt de positie

zowel ten behoeve van de bouw als voor het

te bouwen.

heeft op een vastgestelde plaats een toegang

van de trap - die opgenomen is in de keermuur

eventueel samenvoegen van volumes en

en trap van betonnen treden uitgevoerd door

tussen het hoge en lage deel van de tuin - vast.

delen van muren. Het bouwvolume -inclusief
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of het bijgebouw (of allebei) tegen de erfgrens

Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV), met

de hemelwaterafvoer- moet binnen het eigen

een breedte van 1 meter. De overtuinen zijn

perceel gerealiseerd worden. Bij het bouwen op

overwegend groen, er mogen geen schuttingen

de erfgrens is het Burenrecht van toepassing.
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MATERIA AL GEBRUIK

BEELDK WALITEIT

M AT E RI A L E N
Ramen
HAGEN ALS AFSCHEIDING

Bloeiende struiken als erfafscheiding

INRITTEN EN POORTEN

De meeste kavels moeten worden voorzien

In de lage tuinen aan het water in Tuin 10,

De inrit van elk perceel is maximaal 3,5 m breed

van hagen als erfafscheiding. Hierbij kan een

wordt tot een afstand van 2 tot 4 meter vanaf de

en minimaal 11 m diep. Indien de koper dit wenst

metalen gaashek in de haag opgenomen worden

waterkant bloeiende beplanting aangebracht.

kan deze (met uitzondering van de kavels in

ter versteviging van de haag en om de privacy

Elke kavel wordt door OBV voorzien van deze

Tuin 10) worden voorzien van een toegangspoort,

te waarborgen. De hoogte van de hagen is in de

beplanting. Een en ander wordt gerealiseerd

die in samenhang met de architectuur van de

kavelpaspoorten vastgelegd. Er zijn twee hoogten

bij het aanleggen van de beschoeiing, nadat

woning is ontworpen. Deze poort mag niet over

voor hagen in Laakse Tuinen:

bouwwerkzaamheden rondom de beoogde

de openbare ruimte draaien.

locatie gereed zijn.
PARKEREN

Hoge haag
De hoge haag is tot 1,80 m hoog en staat op de

BOMEN IN WATERTUINEN

De koper moet twee parkeerplaatsen realiseren op

erfgrens tussen twee kavels. De plantsoort wordt

Om de groene structuur langs het water te

eigen terrein. Een eventuele garage wordt niet als

of door beide buren gekozen, of bepaald door de

versterken, moet op elke kavel met een lage

parkeerplaats meegerekend, een carport wel.

koper die het eerst aan zet is.

watertuin minimaal één boom worden geplant

De parkeerplaatsen moeten achter elkaar op een

die wordt aangeboden door OBV. Dit cadeautje

oprit voor de garage of carport worden gesitueerd.

Lage haag straatzijde

mag niet geweigerd worden. U heeft de keuze

De oprit heeft om die reden een minimale diepte

De lage haag is tot maximaal 1,20 m hoog

uit een aantal type bomen. Bij de koop wordt

van 11 meter. Twee parkeerplaatsen naast elkaar

en bevindt zich rondom voortuinen aan de

die keuze voorgelegd. De boom op uw kavel

zijn niet toegestaan.

openbare ruimte. Deze hoogte is omwille van

moet onderhouden worden en mag niet

sociale veiligheid (politiekeurmerk) en overzicht

worden verwijderd.

Erkers, balkons, poorten, galerijen en ondergeschikte bouwdelen

KADES EN STEIGERS
De meeste woningen hebben een geprivatiseerde

bepaald. Voor de woningen in Tuin 10 is hier een
uitzondering op gemaakt. Hier zijn de lage hagen

GEMETSELDE TUINMUREN

waterkant. Eventuele houten aanlegsteigers

maximaal 0,80 m hoog. Zo ontstaat samen

Sommige kavels, vooral op hoeken en in de

hebben een maximale breedte van 3 meter en

met de gemetselde keermuur van ongeveer

buurt van bruggen, dienen te worden voorzien

dienen op een afstand van minimaal 2 meter

40 cm een erfafscheiding bij de voortuin naar de

van een gemetselde tuinmuur aan de openbare

van de kavelgrens van een buurkavel te worden

openbare ruimte van eveneens 1,20 m hoogte.

ruimte. De tuinmuren worden in afstemming met

gerealiseerd. Steigers zijn bedoeld om in- en

de woning ontworpen, zijn 1,80 m tot 2,00 m

uit boten te stappen en om vanaf te vissen,

Lage haag waterzijde

hoog en kunnen worden gecombineerd met

nadrukkelijk niet als houten terrassen op het

Ook de watertuinen worden (waar niet voorzien

groen. Schuttingen als erfafscheiding zijn

water. Daarom mogen steigers niet verder dan

van afscheiding door middel van bloeiende

nadrukkelijk niet toegestaan!

1 meter over het water uitkragen. Het Waterschap

struiken) vanaf de keermuur voorzien van een

heeft als voorwaarde gesteld dat er geen palen

lage haag met een hoogte van 0,80 m. Dit om

mogen worden gebruikt en dat de steiger 50 cm

een groene, lommerrijke waterkant met overzicht

boven het water moet zweven.

Kleuren

te bewerkstelligen.
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Hagen

Metselwerk

Voortuinen

INRICHTING VAN DE K AVEL

BEELDK WALITEIT

Details

Beschoeiingen, steiger, tuin aan het water
Voorbeelden ontworpen hek
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ARCHITECTUUR

ARCHITECTUUR

A RCH IT ECTUUR
VA N D E WO N IN G
DE ENTREE

BIJGEBOUWEN

De volledige hoogte van de entree en daarachter gelegen hal moet

De goothoogte van de bijgebouwen en garages is maximaal 3 meter.

ervaarbaar zijn. Zowel deurbel, brievenbus, verlichting en huisnummer

De nokhoogte is maximaal 5 meter. De nokrichting volgt de lengterichting

moeten in samenhang worden ontworpen met de entree. De deur is

van het bijgebouw. Over het algemeen volgen de kapvormen van

minimaal 2,50 meter hoog. De supervisor beoordeelt de ingediende

bijgebouwen die van het hoofdgebouw. Aankappen is toegestaan,

ontwerpen op dit onderdeel, vanaf de fase van het schetsontwerp.

uitzondering hierop zijn de kavels 7 tot en met 11, waar enkel een platdak
voor het bijgebouw is toegestaan. De maximale grootte en positie van een

MATERIALEN EN KLEUREN

bijgebouw is aangegeven in het kavelpaspoort. De bijgebouwen in Tuin 10,

De sfeer in Laakse Tuinen wordt vooral bepaald door de te gebruiken

de waterkamers, worden gezien als onderdeel van het hoofdvolume.

materialen en warme kleuren. De materialen zijn natuurlijk en duurzaam;

Hier is een inpandige garage mogelijk en is de kapvorm dezelfde als die

dat wil zeggen dat zij mooier worden naar mate zij ouder worden.

van het hoofdgebouw.

Kunstvezelplaten e.d. zijn als gevelbedekking dan ook niet toegestaan.
Voor de gevels worden alleen gebakken materialen gebruikt in kleuren

OVERHOEKS ONTWERPEN

variërend van oranje en rood tot bruin. De kleuren wit, crème en antraciet

Alle kavels zijn zó vormgegeven, dat er een belangrijke relatie ontstaat

zijn als gevelkleuren in Laakse Tuinen niet toegestaan. De kleuren mogen

tussen de voorgevel aan voortuin of straat, en de zijgevel met entree aan

niet fel of primair zijn. Natuursteen, hardsteen, zichtbeton, glas, hout, staal

de oprit. Woningen dienen hierdoor overhoeks te worden ontworpen.

en andere, natuurlijke materialen kunnen na overleg met de supervisor

Overhoeks ontwerpen betekent dat de kwaliteit van de voorgevel ook naar

eventueel wel als gevelmateriaal worden toegepast. Zichtbare oppervlakken

de zijgevel wordt gehaald en de zijgevel mee-gecomponeerd wordt. Er is

van stalen onderdelen mogen niet alleen verzinkt worden uitgevoerd,

vanuit de woning dus in twee richtingen zicht naar buiten.

maar moeten worden voorzien van een beschermingslaag (dubbel gecoat).

De woningen in Tuin 10 zijn extra bijzonder, omdat deze ook een belangrijke

Kozijnen zijn van hout of aluminium. Kunststof roedes, kozijnen en deuren

zijgevel hebben aan de zijtuin, die het zicht tussen de woningen stuurt naar

zijn niet toegestaan.

het water van de Binnenlaak. Om die reden moet ook deze gevel overhoeks
ontworpen worden.

HEMELWATERAFVOEREN
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Hemelwaterafvoeren worden mee-ontworpen in samenhang met de

De vrije kavels aan de Binnenlaak met overtuin in Tuin 7, hebben daarbij ook

SPECIALS

HET DAK VAN DE WONING

architectuur van de woning. Het rijke karakter komt naar voren in details.

nog een rooilijn die licht verdraaid is ten opzichte van de straat. De reden

Op bewust gekozen plekken, zoals op hoeken en in belangrijke zichtlijnen,

De kapvormen in Laakse Tuinen zijn voor elk perceel vastgelegd in de

Goten worden ontworpen met een zekere gelaagdheid in boeiboorden en

hiervoor is, dat deze hoge woningen zo uitzicht krijgen over de tuinenwereld

liggen de zogenaamde ‘specials’; unieke woningen die afwijken in hoogte

kavelpaspoorten. De hoofdrichting van de nok, veelal parallel aan de

met aandacht aan de onderzijde bijvoorbeeld door middel van klossen

aan de Binnenlaak. Om die reden hebben deze woningen gevelopeningen op

en in hun positie op de kavel t.o.v. de andere kavels. Deze woningen zijn

lengterichting van de woning, wordt in de kavelpaspoorten aangegeven.

en consoles, waarbij stuiknaden worden geminimaliseerd. De supervisor

de hoek van de straatgevel en een zijgevel met entree.

bijzonder en vormen een herkenningspunt in Laakse Tuinen.

Bij kappen wordt het dak bedekt met duurzame materialen als keramische

beoordeelt de ingediende ontwerpen op dit onderdeel al in de fase van het

pannen, riet en leien. Woningen zonder aangegeven nokrichting of kapvorm

schetsontwerp. Kunststof hemelwaterafvoeren zijn, indien zichtbaar vanaf

MAXIMAAL BOUWVOLUME

in het kavelpaspoort hebben een platdak.

de openbare ruimte, niet toegestaan.

In het 3D kavelpaspoort is de maximaal te realiseren bouwenvelop

Bij de kavels 1, 7 t/m 11 en 20 staat de relatie tussen goothoogte en

aangegeven. Het volume is vastgelegd in breedte, diepte, hoogte van de

nokhoogte in theorie toe dat er zowel een kap als een platdak mogelijk is.

nok en hoogte van de goot. De aangegeven volumes zijn inclusief mogelijke

Er is bij deze kavels dus keuze in het ontwerp tussen een kap of een

aan- en bijgebouwen. Aan- en bijgebouwen mogen net als het hoofdvolume

platdak. Bij toepassen van een platdak, krijgt deze een verfijnd gedetailleerd

niet buiten de aangegeven bouwenvelop worden gerealiseerd.

overstek van minimaal 40 cm en maximaal 60 cm.

V R I J E K AV E L S I N L A A K S E T U I N E N
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ZONNEPANELEN EN -COLLECTOREN
Zonnepanelen en zonnecollectoren worden beschouwd als onderdeel van

ELEMENTEN

ARCHITECTUUR

ARCHITECTUUR

zonnepanelen

die worden mee-ontworpen door de architect

de architectuur. Dat wil zeggen dat de panelen meedoen in de compositie
van het dakontwerp net als dakramen, dakkapellen, rookgasafvoeren,
ventilatiepijpen, e.d. De situering van de panelen wordt door de architect

Deurknop

Opbouw gevelcompositie

verlichting

mee-ontworpen en door de supervisor beoordeeld. Hiervoor moeten de
panelen duidelijk zijn aangegeven op elke tekening.
kap (dwars of langs)

Het paneel of de collector wordt geplaatst binnen het dakvlak, in of direct
op het dakvlak en bij schuine daken met een hellingshoek die gelijk is aan

Deurbel

die van het dakvlak. De panelen worden op een horizontale lijn gerangschikt

dakrand

ten opzichte van elkaar en met een regelmaat in maatvoering en afstand.
Alleen rechthoekige vlakken met panelen zijn toegestaan.
Bij een plat dak geldt dat de dakrand moet worden verhoogd door middel
van een opstaand muurtje, waarachter de panelen uit het zicht ontworpen

Brievenbus

gemetselde gevel met verticale
opbouw van deuren en ramen

kunnen worden. De kleur van zowel paneel als rand is in overeenstemming
met het achterliggende dakvlak of anders: egaal zwart/antraciet/donkergrijs.
Panelen of collectoren worden bij voorkeur aan de achterkant van het pand
aangebracht, met uitzondering van op het zuiden georiënteerde dakvlakken.

ERKERS, BALKONS, POORTEN, GALERIJEN EN
ONDERGESCHIKTE BOUWDELEN
Om een gevarieerd gevelbeeld te bevorderen worden kopers aangemoedigd
om erkers, loggia’s en balkons toe te passen. De onderzichten moeten
integraal onderdeel zijn van de compositie van de gevel; deze mogen niet
van kunstvezelplaatmateriaal of grof afgewerkt beton zijn.

VERDIEPINGSHOOGTE BEGANE GROND

plint met uitgesproken
ontworpen entrée

Huisnummer

TUIN

10

bij voorkeur verhoogde
vloerpeilen

voorzone
entrée

De afmeting van de begane grondhoogte is minimaal 3 meter in de vrije
hoogte (= onderkant verdiepingsvloer).

Hoge voordeur

GARAGES EN CARPORTS
In de kavelpaspoorten zijn locaties voor mogelijke garages of carports
aangegeven. De garages of carports zijn veelal op de kavelgrens met de
buurkavel geplaatst. De zijmuur op de kavelgrens is gemetseld. Mocht een
garage of carport niet de volledige lengte beslaan, zoals die is aangegeven
in de paspoorten, dient het ontbrekende gedeelte als tuinmuur op de
erfgrens te worden uitgevoerd.

18
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De vrije kavels in Laakse Tuinen bieden veel diversiteit.
VRIJE K AVELS 1 T/ M 26

VRIJE K AVELS 1 T/ M 26

V RI J E K AV E L S I N
L A A KS E TUIN E N

Elke kavel is uniek in zijn vorm, grootte en ligging.
Om variatie te bevorderen en extra verbijzondering te
realiseren in de ontwerpen, is een aantal aanvullende
bepalingen vastgesteld voor zeven zogenaamde ‘specials’.
Deze specials wijken af in hoogte en in hun positie op
de kavel. De woningen zijn herkenningspunten, zijn
sfeerbepalend voor Laakse Tuinen en staan daarom op
bewust gekozen plekken. Zij verdienen extra aandacht van

Vrije Kavels fase 1
Kavels 1 t/m 26

de architect. De betreffende kavels zijn in de brochure
aangeduid met een *.

TUIN

10

12

13

14

15

★
16

17

18

19

TUIN

7

Bin

nen

20
21

laa

4

k

22

5

23
24
25

Legenda
Bouwenvelop
Bijgebouw / garage
Vastgestelde rooilijn
Vastgesteld overstek
Positie overhoekse gevelopening (in 3D)
Nokrichting
Tuin (laag)
Tuin (hoog)
Oprit
Vrij te houden zone
Keermuur
Beschoeiing
Haag hoogte 1,20m
Haag hoogte 1,80m
Beplanting
Te realiseren muur (min. hoogte 1,80m)
Muur onderdeel van buurkavel
Poort
Boom op perceel
‘Special’
20
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2
3

★

★
26

KAVEL 16

De woning op deze kavel is naar alle zijden georiënteerd en is verhoogd in

Deze woning staat aan het eind van de zichtas vanuit de straat uitkomend

lijn met de woningen aan de Laak. Enerzijds een brede gevel naar de (op het

op de Laak. Hierdoor is deze woning van afstand te zien. Omdat de woning

zuiden gelegen) tuin, anderzijds de voorgevel gericht op de Laak. De woning

deze as markeert en beëindigd, heeft het een hoge, steile kap en een rijk

wijst met de hoofdentree expliciet naar de openbare ruimte en heeft een rijk

gedetailleerde topgevel.

gedetailleerde entree.

1

Kleine
Eem

★

★

KAVEL 1

KAVEL 20
KAVEL 7

Een grote Watertuinvilla aan het eind van de straat die zichtbaar is vanuit

Deze woning staat prominent op de hoek van de straat. Het vloerpeil is

de groene uitloper van het park. De hoge woning markeert het eind van

verhoogd, zodat deze woning goed past binnen de totale lijn van bebouwing

de statige straat, met aan de voorkant monumentale verdiepingen van

aan de Binnenlaak. Hierdoor is mooi zicht op de tuinenwereld aan de

anderhalf keer de normale hoogte. De voorkamers van deze woning hebben

Binnenlaak en heeft deze woning (net zoals de overige vier met overtuinen)

zo ruimtes van 4,5 meter hoog, waardoor er met verdiepingshoogtes

overhoekse ramen.

van 3 meter in de kamers aan de tuinkant, binnen ook een interessante
woningplattegrond ontstaat.

KAVEL 11
De woning op deze kavel wordt direct tegen de keermuur van de

6

★
7

8

nabijgelegen brug gebouwd. In tegenstelling tot de andere kavels met
overtuinen, staat de voorgevel parallel aan de straat. Hierdoor ontstaat een

9

10

★

bijzondere ‘punt’, waar rijk gedetailleerd metselwerk, overhoekse ramen en
een bijzondere aansluiting met de brug mogelijk is.

11
KAVELS 12 EN 26
De ‘boekensteunen’ in Tuin 10 zijn ook specials. Door de naar voren
geschoven ligging in combinatie met de kromming van de straat, zijn deze
woningen al van ver zichtbaar. Beide woningen wijzen met de hoofdentree
expliciet naar de openbare ruimte en hebben om die reden een rijk
gedetailleerde entree. Tuinmuren van deze woningen vormen gelijk een

Waterdorp

wand voor de openbare ruimte en dienen zorgvuldig mee-ontworpen te
worden met het hoofdgebouw. Deze tuinmuren zijn voorzien van openingen,
waardoor er ruimte is voor bijvoorbeeld beplanting.

V R I J E K AV E L S I N L A A K S E T U I N E N
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TUIN

TUIN

7

7

KAVEL 1 ★ special

KAVEL 2

Kaveloppervlak: 637m

Kaveloppervlak: 447m2

2

Bouwenvelop max.: 139,8m 2

Bouwenvelop max.: 108,5m2

Goothoogte: 6-10m

Goothoogte: 3-5m

Nokhoogte: 10-12m

Nokhoogte: 8-12m
Footprint garage /berging max: 24,5m2

2

in e
Kle
22
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Vloerpeil: 1,70+NAP

Eem

Vloerpeil: 1,90+NAP

Klei

Footprint garage /berging max: 24,5m

VRIJE K AVELS - KLEINE EEMTUIN

VRIJE K AVELS - KLEINE EEMTUIN

Kleine Eemtuin
Kavels 1 t/m 6

V R I J E K AV E L S I N L A A K S E T U I N E N
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TUIN

TUIN

7

7

KAVEL 3

KAVEL 4

Kaveloppervlak: 480m2

Kaveloppervlak: 531m2

Bouwenvelop max.: 119,7m2

Bouwenvelop max.: 108,5m2
Goothoogte: 3-5m

Goothoogte: 3-5m

Nokhoogte: 8-12m

Nokhoogte: 8-12m
Footprint garage /berging max: 30,1m

VRIJE K AVELS - KLEINE EEMTUIN

VRIJE K AVELS - KLEINE EEMTUIN

Kleine Eemtuin
Kavels 1 t/m 6

Footprint garage /berging max: 35,7m2

2

Vloerpeil: 1,70+NAP

24
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Kl ein
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Vloerpeil: 1,70+NAP
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TUIN

TUIN

7

7

Kaveloppervlak: 603m2

Kaveloppervlak: 719m2

Bouwenvelop max.: 108,5m2

Bouwenvelop max.: 108,5m2

Goothoogte: 3-5m

Goothoogte: 3-5m

Nokhoogte: 8-12m

Nokhoogte: 8-12m

Footprint garage /berging max: 41,3m2

Footprint garage /berging max: 47,3m2

Vloerpeil: 1,70+NAP

Vloerpeil: 1,70+NAP

V R I J E K AV E L S I N L A A K S E T U I N E N

Kl ein e

Eem

KAVEL 6

Eem

KAVEL 5

Kl ein e
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VRIJE K AVELS - KLEINE EEMTUIN

VRIJE K AVELS - KLEINE EEMTUIN

Kleine Eemtuin
Kavels 1 t/m 6

V R I J E K AV E L S I N L A A K S E T U I N E N
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TUIN

TUIN

7

7

KAVEL 7 ★ special
Kaveloppervlak: 251 + 107m

KAVEL 8
Kaveloppervlak: 248 + 97m2

2

Bouwenvelop max.: 96,0m2

Bouwenvelop max.: 86,4m 2

Goothoogte: 6-12m

Goothoogte: 6-12m

Nokhoogte: 10-12m
Footprint garage /berging max: 24,5m

Nokhoogte: 10-12m
Footprint garage /berging max: 28,0m2

2

Vloerpeil: 1,90+NAP

Bi
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Vloerpeil: 1,90+NAP
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VRIJE K AVELS - OVERTUIN

VRIJE K AVELS - OVERTUIN

Overtuin
Kavels 7 t/m 11
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TUIN

TUIN

7

7

KAVEL 9
Kaveloppervlak: 261 + 97m

KAVEL 10
Kaveloppervlak: 273 + 97m2

2

Bouwenvelop max.: 86,4m 2

Bouwenvelop max.: 86,4m2

Goothoogte: 6-12m

Goothoogte: 6-12m

Nokhoogte: 10-12m
Footprint garage /berging max: 24,5m

Nokhoogte: 10-12m
Footprint garage /berging max: 24,5m2

2

Vloerpeil: 2,20+NAP

Klei

Klei

ne E
em

ne E
em

Vloerpeil: 1,90+NAP
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VRIJE K AVELS - OVERTUIN

VRIJE K AVELS - OVERTUIN

Overtuin
Kavels 7 t/m 11
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VRIJE K AVELS - OVERTUIN

Overtuin
Kavels 7 t/m 11

TUIN

7

‘EEN NIEUWE WERELD
IN JE ACHTERTUIN;
DAT IS LAAKSE TUINEN’

KAVEL 11 ★ special
Kaveloppervlak: 299 + 129m2
Bouwenvelop max.: 102,9m2
Goothoogte: 6-12m
Nokhoogte: 10-12m
Footprint garage /berging max: 24,5m2

Klei

ne E
em

Vloerpeil: 2,60+NAP

Bi
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TUIN

VRIJE K AVELS - WATERTUIN

10

Watertuin
Kavels 12 t/m 26

KAVEL 12 ★ special
Kaveloppervlak: 483m2
Bouwenvelop max.: 144,6m2
Goothoogte: 6-10m
Nokhoogte: Platdak
Footprint garage /berging max: 35,0m 2
Vloerpeil: 2,00+NAP

Bin

34
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TUIN

TUIN

10

10

KAVEL 13

Watertuin
Kavels 12 t/m 26

VRIJE K AVELS - WATERTUIN

VRIJE K AVELS - WATERTUIN

Watertuin
Kavels 12 t/m 26

KAVEL 14

Kaveloppervlak: 405m

Kaveloppervlak: 506m2

Bouwenvelop max.: 123,5m2

Bouwenvelop max.: 147,4m2

Goothoogte:

- hoofdgebouw 6-10m

Goothoogte:

- hoofdgebouw 6-9m,

		

- waterkamer 3-4m

		

- waterkamer 3-4m

Nokhoogte: Platdak

Nokhoogte:

- hoofdgebouw 10-12m

Garage /berging: Inpandig

		

- waterkamer 5-6m

Vloerpeil: 2,00+NAP

Garage /berging: Inpandig

2

Vloerpeil: 2,00+NAP

Bin
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KAVEL 15

Watertuin
Kavels 12 t/m 26

VRIJE K AVELS - WATERTUIN

VRIJE K AVELS - WATERTUIN

Watertuin
Kavels 12 t/m 26

KAVEL 16 ★ special

Kaveloppervlak: 506m

Kaveloppervlak: 506m2

Bouwenvelop max.: 141,0m2

Bouwenvelop max.: 147,4m2

Goothoogte:

- hoofdgebouw 6-10m

Goothoogte:

- hoofdgebouw 5-6m

		

- waterkamer 3-4m

		

- waterkamer 3-4m

Nokhoogte: Platdak

Nokhoogte:

- hoofdgebouw 11-12m

Garage /berging: Inpandig

		

- waterkamer 5-6m

Vloerpeil: 2,00+NAP

Garage /berging: Inpandig

2

Vloerpeil: 2,00+NAP

Bin
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TUIN

TUIN

10

KAVEL 17

VRIJE K AVELS - WATERTUIN

VRIJE K AVELS - WATERTUIN

10

KAVEL 18

Kaveloppervlak: 405m

Kaveloppervlak: 405m2

Bouwenvelop max.: 127,4m2

Bouwenvelop max.: 123,5m2

Goothoogte:

- hoofdgebouw 6-9m

Goothoogte: 6-10m

		

- waterkamer 3-4m

Nokhoogte: Platdak

Nokhoogte:

- hoofdgebouw 10-12m

Garage /berging: Inpandig

		

- waterkamer 5-6m

Waterkamer: Platdak

2

Garage /berging: Inpandig

Vloerpeil: 2,00+NAP

Vloerpeil: 2,00+NAP
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KAVEL 19

KAVEL 20 - Special

Kaveloppervlak: 506m

Kaveloppervlak: 506m2

Bouwenvelop max.: 147,4m2

Bouwenvelop max.: 147,4m2

Goothoogte:

- hoofdgebouw 6-9m

Goothoogte:

- hoofdgebouw 9-10m

		

- waterkamer 3-4m

		

- waterkamer 3-4m

Nokhoogte:

- hoofdgebouw 10-12m

Nokhoogte:

- hoofdgebouw 10-12m

		

- waterkamer 5-6m

		

- waterkamer 5-6m

2

Garage /berging: Inpandig

Garage /berging: Inpandig

Vloerpeil: 2,00+NAP

Vloerpeil: 2,00+NAP

Bin
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VRIJE K AVELS - WATERTUIN
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KAVEL 21

VRIJE K AVELS - WATERTUIN

VRIJE K AVELS - WATERTUIN

10

KAVEL 22

Kaveloppervlak: 405m

Kaveloppervlak: 405m2

Bouwenvelop max.: 127,4m2

Bouwenvelop max.: 123,5m2

Goothoogte:

- hoofdgebouw 6-9m

Goothoogte: 6-10m

		

- waterkamer 3-4m

Nokhoogte: Platdak

Nokhoogte:

- hoofdgebouw 10-12m

Garage /berging: Inpandig

		

- waterkamer 5-6m

Waterkamer: Platdak

2

Garage /berging: Inpandig

Vloerpeil: 2,00+NAP

Vloerpeil: 2,00+NAP

Bin
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KAVEL 23

VRIJE K AVELS - WATERTUIN

VRIJE K AVELS - WATERTUIN

10

KAVEL 24

Kaveloppervlak: 506m

Kaveloppervlak: 405m2

Bouwenvelop max.: 141,0m2

Bouwenvelop max.: 127,4m2

Goothoogte: 6-10m

Goothoogte:

- hoofdgebouw 6-9m

Nokhoogte: Platdak

		

- waterkamer 3-4m

Garage /berging: Inpandig

Nokhoogte:

- hoofdgebouw 10-12m

Waterkamer: Platdak

		

- waterkamer 5-6m

Vloerpeil: 2,00+NAP

Garage /berging: Inpandig

2

Vloerpeil: 2,00+NAP

Bi
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TUIN

TUIN

10

KAVEL 25

VRIJE K AVELS - WATERTUIN

VRIJE K AVELS - WATERTUIN

10

KAVEL 26 - Special

Kaveloppervlak: 405m

Kaveloppervlak: 402m2

Bouwenvelop max.: 127,4m2

Bouwenvelop max.: 152,6m2

Goothoogte:

- hoofdgebouw 6-9m

Goothoogte: 6-10m

		

- waterkamer 3-4m

Nokhoogte: Platdak

Nokhoogte:

- hoofdgebouw 10-12m

Footprint garage /berging max: 35,0m2

		

- waterkamer 5-6m

Vloerpeil: 2,00+NAP

2

Garage /berging: Inpandig
Vloerpeil: 2,00+NAP

Bi
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D UU R Z A A M
BOUWEN

G A S LO O S
BOUWEN

Duurzaam bouwen wordt beschouwd als een manier van bouwen, waarbij

Bijzondere bijkomstigheid in De Laakse Tuinen is dat de wijk zonder

aandacht is voor de kwaliteit van de gebouwde omgeving en waarbij het milieu

gasaansluiting gebouwd gaat worden. Dit besluit draag bij aan de

minder wordt belast. Dit wordt bereikt door een milieubewuste keuze voor het

doelstelling van de gemeente Amersfoort om in 2030 een CO²-neutrale

materiaalgebruik en door energiebesparing. Investeren in duurzaam bouwen

stad te zijn. Voor de Laakse Tuinen wordt gekeken naar de aanleg van

betekent op termijn energiebesparing, lagere woonlasten, minder onderhoud,

individuele Warmte-koude opslag (WKO) als toekomstbestendige optie,

een comfortabele woning én een beter milieu.

maar ook de mogelijkheid van een collectief warmtenet wordt
nog onderzocht.

COLOFON

Het beleid van de gemeente Amersfoort met betrekking tot duurzaamheid

Dit is een uitgave van Ontwikkelingsbedrijf Vathorst.

heeft voor Vathorst enkele specifieke eisen:

Beeldkwaliteitsplan en illustraties kavels: West 8.

• Lood, koper en zink worden niet toegepast wanneer deze materialen

TEKST: Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV)

in direct contact komen met regenoppervlaktewater;

ONTWERP: Intens Communicatie en Reclame

• Tropisch hardhout wordt uitsluitend toegepast met een FSC-certificaat.

FOTOGRAFIE: Cees de Vries/OBV/Martijn Heil

• Bij de toepassing van zonnepanelen of collectoren moeten deze worden
meeontworpen met de architectuur van het woonhuis.

DISCLAIMER:
De informatie in deze brochure is met zorg samengesteld.
Het is echter niet uit te sluiten dat informatie niet juist,
onvolledig of niet actueel is. U kunt aan deze brochure
dan ook geen rechten ontlenen.
www.laaksetuinen.nl

V E RKO O PI N FO RM AT I E

www.vrijekavelsvathorst.nl
VOLG ONS VIA:
Facebook.com/laaksetuinen

Bij deze brochure hoort het document ‘Handleiding en verkoopinformatie

Facebook.com/vrijekavelsinvathorst

vrije kavels Laakse Tuinen’. Dit document is online te vinden op
www.vrijekavelsvathorst.nl/downloads.

Heeft u belangstelling voor een kavel en heeft u
daarover een vraag? Dan kunt u mailen naar:

BESTEMMINGSPLAN

vrijekavels@vathorst.com of telefonisch contact

De omschreven beeldkwaliteit is aanvullend op het Bestemmingsplan van

opnemen met OBV: 033- 451 10 10.

de gemeente Amersfoort. Het ontwerp van de woning wordt dan ook
getoetst aan dit Bestemmingsplan.

1e fase verkoop vrije kavels Laakse Tuinen omvat
kavelnummers 3 t/m 26. Kavel 1 en 2 staan wel
beschreven, maar gaan later in verkoop.
Mei 2018
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