VRIJE KAVELS IN VELDEN 1

WELKOM IN

VATHORST JONGSTE WIJK VAN AMERSFOORT

Vathorst
Vathorst is de jongste wijk van Amersfoort, gelegen aan de noordkant van de
stad. Inmiddels wonen er ruim 28.000 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.

COMFORTABEL WONEN IN HET GROEN
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VELDEN 1

Kavelkaart

Rondom de boomgaard aan de Veenslagen komen vier vrije kavels
in verkoop. De boomgaard en de naastliggende boerderij vormen
samen met de kavels een groene oase midden in Vathorst.

De vier vrije kavels maken onderdeel uit van het deelplan
De Velden. Dit deel van Vathorst is inmiddels een
plezierige en rustige woonwijk. Hier zijn veel bijzondere
woningen ingepast in het landschap van weleer, met zijn
historische houtwallen en watergangen. Met de ontwikkeling
van de vier vrije kavels is dit deel van De Velden afgerond.
De te bouwen woningen worden ontwikkeld als modern
vormgegeven schuurvolume. Waar het bouwvolume en
de verkaveling een sterke verwijzing zijn naar het verleden
van dit gebied, verbindt de moderne architectuur het

Nieuw in te richten
boomgaard

gebied met het heden. De architectuur wordt gerealiseerd
in een warme sfeer. De langgerekte bouwvolumes bieden
mogelijkheden voor diverse plattegronden. Zo is het goed
mogelijk een volledig woonprogramma op de begane
grond te realiseren. Door de opzet met groene voorerven en
ruime afstanden tussen woningen, rijkt de boomgaard tot
in de achtertuinen.
BOOMGAARD OM IN TE SPELEN EN ONTMOETEN
Alle woningen zijn georiënteerd op boomgaard, die het
hart vormt van het erf en deels door bewoners kan worden
gebruikt. Op deze prachtige plek wordt wellicht het
volgende buurtfeest of een verjaardag gevierd. Een deel van
de boomgaard zal door Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV)
voor dit doel opnieuw worden ingericht. De boomgaard blijft
particulier eigendom.
EEN STERK GEHEEL

Bouwenvelop

Deze brochure vormt het beeldkwaliteitsplan en schrijft de
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Bijgebouw / garage

Vastgestelde rooilijn

Ondergrondse container

Meergeneratie woning

Nokrichting

Haag hoogte 1,0m

Voorerf

Haag hoogte 1,80m

Achtererf

Boom

Entree

Mogelijke achteruitgang

RONDOM DE BOOMGAARD

bebouwings- en inrichtingseisen voor de vier kavels voor.
Deze eisen hebben als doel dit bijzondere woongebied als
ensemble verder te versterken en de te realiseren woningen
goed op elkaar af te stemmen.
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BEELDKWALITEIT

BEELDKWALITEIT

Beeldkwaliteit
De beeldkwaliteit voor de particuliere kavels is verdeeld in regels die de kavel betreffen
en regels die over de architectuur van de woningen en bijgebouwen gaan. De beeldkwaliteit helpt eenheid in verscheidenheid te realiseren. De regels zorgen er ook voor
dat de verschillen tussen de woningen niet als storend worden ervaren, maar juist
bijdragen aan het bijzondere karakter.
BOUWREGELS
De bouwregels zorgen ervoor dat de belofte van het gebied

De bouwregels hebben zowel betrekking op het erf als

kan worden waargemaakt. Deze regels zijn ook belangrijk

op de woning, op de garage of andere bijgebouwen.

om duidelijke afspraken te kunnen maken. Zij scheppen

Hierbij gaat het onder andere om het maximale

immers duidelijkheid over wat u kunt realiseren en geven

bouwvolume, het bouwen tegen erfgrenzen, kapvormen

inzicht in dat wat uw toekomstige buren kunnen realiseren.

en de bebouwingshoogte.

Uiteraard is vooraf niet alles in regels te vatten.
Als er maatwerk gewenst is kunnen de supervisor en OBV
afwijken van de gestelde regels.

STEDENBOUWKUNDIGE OPZET

gemaakt. In die paspoorten worden de belangrijkste

De stedenbouwkundige opzet van de kavels bestaat

ontwerpprincipes gevisualiseerd. Die zijn per kavel

uit eenduidige schuurvolumes. Grote volumes met een

verschillend. In het 3D kavelpaspoort is het maximale

lage goothoogte. Deze eenduidigheid van het volume is

volume vastgelegd in breedte, diepte, hoogte van de nok

belangrijk voor de uitstraling. Dakkappelen, balkons en

en hoogte van de goot. Hierbinnen is het mogelijk om uw

erkers vragen daarin bijzondere aandacht. Kleinschalige

volume naar wens vorm te geven met inachtneming van

aanbouwen zijn alleen toegestaan als deze ondergeschikt

de ontwerpregels. Groter mag niet, maar het is binnen

zijn en passen binnen de totale compositie.

de vastgestelde verhoudingen (lengte x breedte) wel
toegestaan ondieper of smaller te bouwen. De daarbij

Bijgebouwen mogen in principe niet buiten de aangegeven

minimaal te realiseren goot- en nokhoogte is eveneens

bouwenveloppe worden gerealiseerd en worden voorzien

opgenomen.

van kap. Een plat dak is nadrukkelijk niet toegestaan.
Kavel C vormt een uitzondering. Hier kan gekozen
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3D KAVELPASPOORT

worden om de woning aan de achterzijde uit te

Om de regels voor de bebouwing en de inrichting van de

breiden met maximaal 6 meter ten behoeve van een

kavels inzichtelijk te maken, zijn per kavel (3D) paspoorten

meergeneratiewoning.
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INRICHTING VAN DE KAVEL

Inrichting

VAN DE KAVEL
VOORERF

Hoge haag

erfgrens zorgt voor een efficiënt ge-

Het groene karakter van het gebied

De hoge haag is tot 1,80 m hoog en

bruik van de kavel. Afstemming met

wordt gecreëerd door de boomgaard,

staat op de erfgrens tussen twee

de buren is hierbij gevraagd, zowel

de voorerven en de tuinen. In de

kavels. De plantsoort wordt of door

ten behoeve van de bouw als voor het

voorerven van kavels B, C en D

beide buren gekozen, of bepaald door

eventueel samenvoegen van volumes

wordt een fruit- of notenboom

de koper die het eerst aan zet is.

en delen van muren. Het bouwvolume

aangeplant, waardoor de boomgaard

inclusief hemelwaterafvoer moet op

de Veenslagen ‘oversteekt’. Elke kavel

Lage haag straatzijde

de eigen kavel worden gerealiseerd.

zal na realisatie van OBV een fruit- of

De lage haag is tot maximaal

De op de erfgrens te realiseren gevel

notenboom krijgen.

1,00 m hoog en bevindt zich

zal, in verband met minimaal onder-

rondom het voorerf. Deze hoogte

houd, moeten bestaan uit metsel-

Om het groene beeld van de voor

is bepaald omwille van sociale

werk. Bij het bouwen op de erfgrens

erven te realiseren voert beplanting

veiligheid (politiekeurmerk) en

is het Burenrecht van toepassing.

de boventoon bij de inrichting. De

verkeersveiligheid.

erven worden niet meer dan 40%

PARKEREN

verhard met materialen zoals

HEKKEN EN POEREN

De koper moet twee parkeerplaatsen

tegels of grind. De twee verplicht te

Het is mogelijk om samen met de

realiseren op eigen terrein. Een

realiseren parkeerplekken liggen

haag een hek te plaatsen. Uitgangs-

eventuele garage wordt niet als

op het achtererf, waarmee de auto

punt is dat het hekwerk is mee-

parkeerplaats meegerekend, een

niet dominant is op het voorerf en

ontworpen met de woning of weg-

mogelijke carport wel.

in het straatbeeld.

valt in de haag. Dit laatste vraagt

De parkeerplaatsen worden bij kavels

een hekwerk dat midden in de haag

B, C en D achter elkaar op een oprit

HAGEN ALS ERFAFSCHEIDING

wordt geplaatst. Rondom de oprit

voor de garage of onder de carport

De kavels moeten worden voorzien

kan een open en neutraal ontwor-

gesitueerd. Een eventuele carport

van hagen als erfafscheiding. Hierbij

pen toegangspoort/hekwerk worden

staat los van het hoofdgebouw en

kan een hek in de haag opgenomen

gerealiseerd van circa 1 meter hoog.

wordt aangemerkt als bijgebouw.

worden ter versteviging van de haag

Gelijk als bij het hekwerk is deze poort

De oprit heeft om die reden een

en om de privacy te waarborgen (zie

mee-ontworpen met de woning.

minimale diepte van 11 meter.

hekken en poeren). Zogenaamde

Daarmee blijft deze ondergeschikt

Twee parkeerplaatsen naast elkaar

hederahekwerken zijn enkel

aan de groene inrichting van het

zijn alleen bij kavel A toegestaan.

toegestaan op onderlinge erfgrenzen

voorerf. Deze poort mag niet over

en op het achtererf bij kavels B, C en D

de openbare ruimte draaien.

(dus niet op de erfgrens met openbaar

AFVALCONTAINERS
Afvalcontainers (papier, gft & pmb)

gebied of op het voorerf). De hoogte

BOUWEN TEGEN DE ERFGRENS

worden geplaatst op het achtererf, uit

van de hagen is in de kavelpaspoorten

(GEDEELDE MUREN)

het zicht van het openbaar gebied.

vastgelegd. Er zijn twee hoogten voor

Voor kavel B en C geldt dat het bij-

Koper neemt een containeropstel-

de hagen bepaald:

gebouw tegen de erfgrens met de

plaats mee in de inrichtingstekening

aangrenzende kavel moet worden

van de kavel.

gebouwd. Het bouwen tegen de
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BEELDKWALITEIT
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Architectuur en materialen
DETAILLERING

MATERIALEN

ONDERGESCHIKTE BOUWDELEN

VOORTUINEN

HOOFDKLEUREN
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V R I J E K AV E L S I N VAT H O R S T

ACCENTKLEUREN

V R I J E K AV E L S I N VAT H O R S T
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VAN DE WONING
MODERNE ARCHITECTUUR

MATERIALEN EN KLEUREN

Alle vier de schuurwoningen worden gerealiseerd in een

De warme sfeer wordt vooral bepaald door de te gebruiken

moderne architectuur. Deze architectuur accentueert het

materialen en kleuren. Materialisatie is eenduidig, homogeen

eenduidige schuurvolume en laat het nieuw te vormen

en passend bij schuurwoningen. De materialen zijn natuurlijk

ensemble duidelijk verschillen van de omgeving.

en duurzaam; dat wil zeggen dat zij mooier worden naar
mate zij ouder worden. Kunstvezelplaten, betonstenen en

HET DAK VAN DE WONING

dergelijke als gevelbedekking zijn dan ook niet toegestaan.

Kappen moeten parallel aan de lengterichting van een

Het kleurgebruik bestaat overwegend uit warme tinten

gebouw gerealiseerd worden. De hoofdrichting van de nok

zoals aangegeven op pagina 10 van deze brochure. Ter

wordt in de kavelpaspoorten aangegeven. Het dak wordt

ondersteuning kunnen ook andere kleuren gebruikt worden.

bedekt met duurzame materialen zoals keramische pannen,

De kleuren mogen niet fel of primair zijn. Natuursteen,

staal, riet of leien.

hardsteen, zichtbeton, glas, hout, staal en andere natuurlijke
materialen kunnen na overleg met de supervisor eventueel

DE ENTREE

wel als gevelmateriaal worden toegepast. De beoordeling

De volledige hoogte van de entree en de daarachter gelegen

zal in belangrijke mate samenhangen met de verwachte

hal moeten ‘ervaarbaar’ zijn. Zowel deurbel, brievenbus,

veroudering en de betekenis van het materiaal in het

verlichting als het huisnummer worden in samenhang

architectonische concept. Zichtbare oppervlakken van

ontworpen met de entree. De deur is minimaal 2,50 meter

stalen onderdelen mogen niet alleen verzinkt worden

hoog. De supervisor beoordeelt de ingediende ontwerpen

uitgevoerd. Ze moeten worden voorzien van een (gekleurde)

op dit onderdeel vanaf de fase van het schetsontwerp.

beschermingslaag (bijv. dubbel gecoat). Kozijnen zijn van
hout of aluminium. Kunststof roeden en kozijnen zijn niet
toegestaan. De supervisor zal bij toetsing van het definitief
ontwerp vragen om een bemonstering.
HEMELWATERAFVOEREN
Hemelwaterafvoeren worden mee-ontworpen in samenhang
met de architectuur van de woning. Kunststof hemelwater-

ERKERS, BALKONS, POORTEN, GALERIJEN EN

Alle kavels zijn zó vormgegeven dat er een belangrijke

ONDERGESCHIKTE BOUWDELEN

relatie ontstaat tussen de voorgevel aan het voorerf, de

Binnen het wensbeeld van eenduidige en modern

boomgaard of de straat en de zijgevel met entree aan de

vormgegeven schuurvolumes is het toegestaan erkers,

oprit (of gedeeld toegangspad). Woningen dienen hierdoor

loggia’s en balkons toe te passen. De onderzichten daarvan

overhoeks te worden ontworpen. Overhoeks ontwerpen

moeten integraal onderdeel zijn van de compositie van de

betekent dat de kwaliteit van de voorgevel ook naar de

gevel; deze mogen niet van (kunstvezel) plaatmateriaal of

zijgevel wordt gehaald en de zijgevel mee-gecomponeerd

grof afgewerkt beton zijn.

BEELDKWALITEIT

Architectuur

OVERHOEKS ONTWERPEN

wordt. Er is vanuit de woning dus in verschillende richtingen
zicht naar buiten.

DOORTREKKEN KAP ALS VERANDA
Aan de kopse kant van de woning kan de kap worden

ZONNEPANELEN EN -COLLECTOREN

doorgetrokken om beschutting te geven aan een terras.

Zonnepanelen en -collectoren worden beschouwd als

De daarmee te realiseren veranda zal binnen het bouwvlak

onderdeel van de architectuur. Dat wil zeggen dat de

gerealiseerd moeten worden. Belangrijk aandachtspunt is de

panelen meedoen in de compositie van het dakontwerp net

detaillering van de onderkant van de kapoverstek. Deze kan

als dakramen, dakkapellen, rookgasafvoeren, ventilatiepijpen,

worden afgewerkt met dakbeschot of met plaatmateriaal.

e.d. De situering van de panelen wordt door de architect

Bij plaatmateriaal wordt gevraagd de dilataties (voegen

mee-ontworpen en door de supervisor beoordeeld. Daarom

om werking op te vangen) vorm te geven in het

moeten de panelen duidelijk zijn aangegeven op

definitief ontwerp.

elke tekening.
MEERGENERATIEWONING
Het paneel of de collector wordt geplaatst binnen het

Alleen als kavel C een meergeneratiewoning wordt is het

dakvlak met een hellingshoek die daaraan gelijk is.

mogelijk het bouwvolume aan de achterzijde met maximaal

De panelen worden op een horizontale lijn gerangschikt ten

6 meter uit te breiden. Deze aanvullende woning maakt

opzichte van elkaar en met een regelmaat in maatvoering

integraal onderdeel uit van eenduidige bouwvolume.

en afstand. Alleen rechthoekige vlakken met panelen zijn

Het is daarbij mogelijk om voor deze woning een extra

toegestaan. Panelen of collectoren worden bij voorkeur aan

entree te realiseren. Deze entree komt in dezelfde gevel als

de achterkant van het pand aangebracht, met uitzondering

de entree van de ‘hoofdwoning’. Aanvullend zal op de kavel

van op het zuiden georiënteerde dakvlakken.

een extra parkeerplaats moeten worden gerealiseerd.
Dit vraagt maatwerk.

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

afvoeren zijn niet toegestaan. Zichtbare stalen oppervlakken

1

die verzinkt worden uitgevoerd, moeten voorzien worden van

2

3

een (gekleurde) beschermingslaag.
BIJGEBOUWEN
De goothoogte van de bijgebouwen is maximaal 3 meter.
De nokhoogte is maximaal 5 meter. De bijgebouwen
worden uitgevoerd met een kap. De nokrichting volgt
de lengterichting van het bijgebouw. In de regel volgt de

Links naar rechts

architectuur van de bijgebouwen die van het hoofdgebouw.

1.

Het bijgebouw is veelal op de kavelgrens met de buurkavel
geplaatst. De zijmuur op de kavelgrens is gemetseld.
Het bijgebouw kan uitgevoerd worden als garage of carport.
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2.
3.

Eenduidige plaatsing
zonnepanelen
Entree elementen in
samenhang ontwerpen
Entree als totale compositie
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KAVEL A

Grenzend aan bestaande achtertuinen en de onverharde groenzone

plek aan de boomgaard. De entree is gericht op de boomgaard en

langs het water is kavel B het 'sluitstuk' van de woningen rondom

ontsluit over eigendom van het kantoor. De leefruimten van de

de boomgaard. Kavel B richt zich met haar architectuur op

woning kunnen optimaal op de ruime tuin worden gericht. Deze

de boomgaard schuin voor de woning. De vooruitgeschoven

tuin loopt aan de zuidzijde door tot en met de houtwal (het hart van

ligging van de woning vormt - samen met kavel D- een markante

de greppel). Tussen houtwal en boomgaard is het hier echt wonen

begrenzing van het groene erf. De plek van de entree draagt bij

in het groen. Mogelijk wordt deze houtwal door OBV met enkele

aan straat- en tuingerichte ruimten. Het bijgebouw sluit aan op

nieuwe bomen versterkt. In de hoek van de kavel ligt de oprit.

het bijgebouw van kavel C.

KAVEL B

KAVEL A

Kavels A t/m D

Naast de oorspronkelijke boerderij vormt kavel A een beschutte

Kavels A t/m D
KAVEL B

Kaveloppervlakte: 596 m²

Hier zal de houtwal deels worden verwijderd. Het overige deel van

Kaveloppervlakte: 625 m²

Bouwenvelop: 126 m²

de houtwal (en greppel) blijft behouden en vraagt een passende

Bouwenvelop: 126 m²

Footprint garage/berging max: 28 m²

groene erfafscheiding.

Footprint garage/berging max: 28 m²
Goothoogte: 3-4 m

Nokhoogte: 7-9 m

Nokhoogte: 7-9 m

Vloerpeil: 2,68 m+ NAP

Vloerpeil: 2,70 m+ NAP

Goothoogte berging max.: 3 m

Goothoogte berging max.: 3 m

Nokhoogte berging: 5 m

Nokhoogte berging: 5 m

Veenslagen

Goothoogte: 3-4 m

0,7 m

3,0 m

9,0 m

14,0 m
18,7 m

A
tuin

KAVEL A

bestaande bomen

7,0 m

2pp

voorerf

4,0 m

inrit
max 4,0 m

RONDOM DE BOOMGAARD

604 M²

BOUWENVELOP:

126 M²

FOOTPRINT GARAGE/ BERGING MAX: 28 M²

6,1 m
35,6 m

SCHAAL 1:250
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KAVELOPPERVLAKTE:

GOOTHOOGTE:

3-4 M

NOKHOOGTE:

7-9 M

VLOERPEIL:

+2,68 M NAP

GOOTHOOGTE BERGING MAX:

3M

NOKHOOGTE BERGING :

5M

SCHAAL 1:250

RONDOM DE BOOMGAARD
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KAVEL C

Op de hoek van de Veenslagen vormt kavel D de entree voor de

de boomgaard met notenboom. De entree ligt aan de noordkant,

erven rondom de boomgaard. Het vooruit geschoven woonvolume

waarmee de woonruimten optimaal op de zonzijde en de rondom

begrenst - samen met kavel A- het groene erf aan de zuidkant.

gelegen tuin gericht kunnen worden. Het volume geeft kansen voor

De haag langs de Veenslagen draagt bij aan een beschutte ruime

een innovatief woonprogramma. Zo is het mogelijk om hier een

tuin, aansluitend op de overharde groenstrook langs het water.

meergeneratiewoning te realiseren. Het bijgebouw sluit aan op het

Het bijgebouw ligt op de erfgrens richting kavel C in de uiterste

bijgebouw van kavel B. Aan de achterkant sluit de tuin aan op de

noordoosthoek.

Kavels A t/m D
KAVEL D

onverharde groenzone langs het water.

Kaveloppervlakte: 636 m²

Bouwenvelop: 126 m² (max 180m²)

Bouwenvelop: 126 m²

Footprint garage/berging max: 28 m²

Footprint garage/berging max: 28 m²

Goothoogte: 3-4 m

Goothoogte: 3-4 m

Nokhoogte: 7-9 m

Nokhoogte: 7-9 m

Vloerpeil: 2,70 m+ NAP

Vloerpeil: 2,70 m+ NAP

Goothoogte berging max.: 3 m

Goothoogte berging max.: 3 m

Nokhoogte berging: 5 m

Nokhoogte berging: 5 m

Veenslagen

Kaveloppervlakte: 660 m²

37,2 m

max 4,0 m

inrit

4,7 m

min 11,0 m

4,0 m

* optie meergeneratiewoning
14,0 m

voorerf

max 4,0 m

4,7 m

min 11,0 m

7,0 m

2,6 m
Indicatieve locatie
mogelijke achteruitgang

9,0 m

17,0 m

18,0 m

C

D

KAVEL C

6,0 m

14,0 m

KAVELOPPERVLAKTE: indicatieve locatie664 M²
voorerf
nieuwe boom
BOUWENVELOP:
126 M² *180M²

tuin

5,3 m

Veenslagen

FOOTPRINT GARAGE/ BERGING MAX: 28 M²

SCHAAL 1:250

RONDOM DE BOOMGAARD

inrit

4,0 m

Indicatieve locatie
mogelijke achteruitgang

9,0 m

indicatieve locatie
nieuwe boom

36,5 m

7,0 m

4,7 m

16

KAVEL D

KAVEL C

Kavels A t/m D

In het hart van het groepje erven ligt kavel C, volledig gericht op

tuin

5,3 m

GOOTHOOGTE:

3-4 M

NOKHOOGTE:

7-9 M

VLOERPEIL:

+2,70 M NAP

GOOTHOOGTE BERGING MAX:

3M

NOKHOOGTE BERGING MAX:

5M

SCHAAL 1:250
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Duurzaam

Gasloos

Duurzaam bouwen wordt beschouwd als een manier

De woningen worden zonder gasaansluiting gebouwd.

van bouwen, waarbij aandacht is voor de kwaliteit van

De aanleg van een individuele warmte-koude opslag of

de gebouwde omgeving en waarbij het milieu minder

een luchtwarmtepomp zijn de meest logische opties.

wordt belast. Dit wordt bereikt door een milieubewuste

De te gebruiken installatie moet zoveel mogelijk inpandig

keuze voor het materiaalgebruik, door het toepassen van

worden gesitueerd. Buiten de woning mag deze niet in

energiebesparende maatregelen en door bijvoorbeeld

het zicht van het openbaar gebied worden geplaatst.

levensloopbestendig te bouwen. Investeren in duurzaam

Eveneens dient rekening met mogelijke overlast naar

bouwen betekent op termijn energiebesparing, lagere

de buren gehouden te worden.

BOUWEN

BOUWEN

woonlasten, minder onderhoud, een comfortabele woning
én een beter milieu.
Het beleid van de gemeente Amersfoort met betrekking tot
duurzaamheid heeft voor Vathorst enkele specifieke eisen:
•

Lood, koper en zink worden niet toegepast wanneer
deze materialen in direct contact komen met regen
oppervlaktewater;

•

Tropisch hardhout wordt uitsluitend toegepast met een
FSC-certificaat.

Aanvullend
Bij deze brochure hoort het document ‘Handleiding en verkoopinformatie vrije kavels Rondom de Boomgaard’. Dit document is
online te vinden op www.vrijekavelsvathorst.nl/downloads en
bij de kavelinformatie.

Bestemmingsplan
De omschreven beeldkwaliteit is een privaatrechtelijke
aanvulling op het bestemmingsplan van de gemeente
Amersfoort. Het uiteindelijke ontwerp van de woning
wordt ook getoetst aan het vigerende bestemmingsplan.
Mogelijk kunnen onderdelen van de ontwikkeling, zoals
het bijgebouw, vergunningsvrij gerealiseerd worden.
Voor de toetsing aan de beeldkwaliteit zal altijd het
volledige ontwerp, inclusief vergunningsvrije delen,
worden beoordeeld.
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COMFORTABEL WONEN IN HET GROEN

COLOFON
Dit is een uitgave van Ontwikkelingsbedrijf
Vathorst. Beeldkwaliteitsplan en illustraties
kavels: StudioWA!
TEKST: Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV)
ONTWERP: Endure Design
BEELDEN: StudioWA!, Zecc Architecten, Boxxis
Architecten, Architecten Studio-PLS, Hoogsteder
Architecten, Weeber Architecten, ZinkUnie,
PuurGroen, Ellen Kolff, Wijgert IJlst, e.a.
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.vrijekavelsvathorst.nl
VOLG ONS VIA:
Facebook.com/vrijekavelsinvathorst
Heeft u belangstelling voor een kavel en heeft
u daarover een vraag? Dan kunt u mailen naar:
vrijekavels@vathorst.com of telefonisch contact
opnemen met OBV: 033- 451 10 10.
Januari 2022

