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WELKOM IN 
VATHORST

Vathorst is de jongste wijk van Amersfoort, gelegen aan de noordkant van de stad. 

Inmiddels wonen er ruim 27.000 mensen en groeit de wijk nog steeds.  

Vathorst is gebouwd rondom het dorp Hooglanderveen en bestaat uit drie 

herkenbare deelplannen; De Laak, De Velden en De Bron. Deze deelplannen 

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, diverse lagere  

en middelbare scholen, mogelijkheden voor kinderopvang, kunst in de openbare 

ruimte, drie grote parken en een vierde in ontwikkeling, medische voorzieningen, 

gezellige horeca, sportaccommodaties, tientallen leuke speelplekken voor  

alle leeftijden, een skatebaan van 4.000 m² en cultuurhuis het ICOON   

met daarin een bibliotheek en Scholen in de Kunst. 
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Vrije kavel Tussen de Houtwallen

Winkelcentrum Vathorst Leeghwater
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LAAKSE TUINEN 

Laakse Tuinen grenst aan Waterdorp in het oosten en aan het te 

ontwikkelen Westelijk park in het westen.  Momenteel wordt er volop 

gebouwd aan de ongeveer 965 projectwoningen. Ook is er ruimte voor 

in totaal 80 vrije kavels, waarvan de laatste 9 nu in verkoop zijn. Deze 

brochure geeft informatie over kavels 72 tot en met 80 in Tuin 24, gelegen 

aan het water van de Calveense wetering. Deze kavels hebben een unieke 

ligging aan of bij het nieuw aan te leggen Westelijk park, dat zich over  

1,7 kilometer uitstrekt vanaf het water van de Laak in het noorden tot aan 

de Calveenseweg van rotonde 2. Het water van de Calveense wetering 

staat in verbinding met het water van het Westelijk park. 

De vrije kavels in Laakse Tuinen kenmerken zich door de toegestane 

bouwvolumes, het beoogde kleurgebruik en de aanwezigheid van 

voortuinen. In Laakse Tuinen mogen de woningen statig en ‘stads’ 

worden. Dit betekent dat er hoge goot- en nokhoogten worden 

toegestaan. In de kleurstelling worden de woningen meer familie 

van elkaar door het gebruik van warme rood- en aardetinten voor het 

metselwerk. De kavels zijn ruim opgezet, het groen van de voortuinen 

draagt bij aan het groene karakter van de wijk. 

De Laak is een eigentijdse grachtenstad in het noorden van Vathorst. Hier vindt u het goede leven 

van een waterstad. Individuele grachtenpanden, grachten en kades, steigers, een haven en bootjes. 

Rivier de Laak vormt de grens van Vathorst en markeert de overgang tussen bebouwd  

en open gebied. Vanuit Vathorst gaat de vaarroute over de Laak tot aan het Randmeer.  

Met een botenlift die u met boot en al over de dijk trekt, kunt u op het Randmeer komen.  

Het plandeel waaraan nu volop gebouwd wordt is Laakse Tuinen. 

Bovenduist

Laakse Tuinen

Waterdorp

De Velden

Velden 1F

Parkeer-
voorzieningen

Hockeyclub

Stortlocatie

Bedrijventerrein
Lindeboom

Bedrijventerrein

Restaurant De Hebberd
Wellantcollege
VOP

Scholen &
voorzieningencluster

Uitspanning 

aan de Laak

vrienden van het 
waterbos

de Laak
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DE LAAK

‘AVONTUREN BELEVEN;  
DAT IS LAAKSE TUINEN’

Impressie Tuin 24

Impressie Westelijk park
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WONEN IN LAAKSE TUINEN

De beeldkwaliteit voor de vrije kavels van Laakse 

Tuinen 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 tuindorpse karakter van de 

buurt. Karakteristieke bijzonderheden zijn moeilijk 

in standaard woningtypen te vatten, daarom zijn 

bouwregels belangrijk. Ontwerpregels zijn nodig  

om duidelijke afspraken te kunnen maken.  

De bouwregels hebben betrekking op zowel  

het erf als op de woning, op de garage of andere 

bijgebouwen. Hierbij gaat het onder andere om 

het maximale bouwvolume, het bouwen tegen 

erfgrenzen, erfafscheidingen, kapvormen, 

bouwhoogte en materiaalgebruik. Als maatwerk 

gewenst is kunnen de supervisor en afwijken van 

de gestelde regels.

3D KAVELPASPOORT

Om de regels voor de bebouwing en de inrichting 

van de kavels inzichtelijk te maken, zijn per kavel  

(3D) kavelpaspoorten gemaakt. In die paspoorten 

worden de belangrijkste ontwerpprincipes 

gevisualiseerd. Deze zijn per kavel verschillend. 

In het 3D kavelpaspoort is het maximale volume 

vastgesteld in breedte, diepte, hoogte van de nok en 

hoogte van de goot. Hierbinnen is het mogelijk om 

het volume van uw woning naar wens vorm te geven 

met inachtneming van de ontwerpregels. Groter 

mag niet en woningen op kavel 72, 73 en 80 hebben 

een vastgestelde rooilijn. Het is wel toegestaan 

smaller, ondieper en lager (tot de aangegeven nok 

en goothoogtes als minimum) te bouwen. 

INRICHTING VAN DE K AVEL
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GETRAPTE TUINEN 

De kavels aan de Calveense Wetering hebben 

te maken met een hoogteverschil. Op deze 

kavels is het hoogteverschil aangebracht om 

aan het water een groene en lommerrijke tuin 

te creëren. Vanaf de lage tuin is het water 

toegankelijk. De positie van de hoogtesprong 

in de tuin ligt vast zoals in het kavelpaspoort 

aangegeven. Bij hogere waterstanden kunnen 

deze lage tuinen tijdelijk onder water komen 

te staan. Ten behoeve van het groene beeld, 

de biodiversiteit en de waterhuishouding 

mag maximaal 30% van de lage tuin worden 

verhard. Het overige deel moet worden 

voorzien van gras of beplanting. Het is niet 

toegestaan om het niveau van de lage tuin op 

enigerlei wijze op te hogen of te bebouwen. 

KEERMUUR ACHTERTUIN

Bij de kavels met een lage tuin aan het 

water ligt de positie van de keermuur vast. 

De muur keert een hoogte van ca. 80 cm en 

moet worden ontworpen in overeenstemming 

met de architectuur van het woonhuis en 

de bijgebouwen. Dat wil zeggen dat de 

muur wordt afgewerkt met metselwerk. 

Het is niet toegestaan om de muur uit te 

voeren in hout, kaal beton of te vervangen 

door een talud. Bij een aantal woningen is 

de keermuur onderdeel van het bouwvlak. 

Hier is het mogelijk om de keermuur 

onderdeel uit te laten maken van de gevel. 

Indien deze mogelijkheid niet wordt benut, 

dan dient het ontbrekende gedeelte als 

keermuur te worden gerealiseerd. Hoogtes 

van tuin en keermuren t.o.v. NAP zijn in de 

kavelpaspoorten vastgelegd.

Bij alle kavels met een hoge en lage tuin 

verbindt een trap de hoge tuin met de lage 

tuin aan het water. Deze trap moet volgens het 

kavelpaspoort worden geplaatst, is maximaal  

2 meter breed en wordt mee-ontworpen 

conform de uitwerking van de keermuur.

BESCHOEIING

Elke kavel aan het water krijgt een lage houten 

beschoeiing (ca. 40 cm boven waterpeil), 

voorzien van ankers die onder het maaiveld 

circa 4 meter de lage tuin inlopen.  

De beschoeiing wordt door Ontwikkelingsbedrijf  

Vathorst (OBV) aangelegd en moet worden 

gehandhaafd. De beschoeiing met dekplank 

komt in eigendom van de koper.

VOORTUINEN

De meeste kavels zijn voorzien van een 

voortuin met een haag. De voortuin mag 

niet worden gedomineerd door geparkeerde 

auto’s; beplanting voert de boventoon bij  

de inrichting van de tuin. 

BOUWEN TEGEN DE ERFGRENS  

(GEDEELDE MUREN) 

Voor de meeste kavels geldt dat het 

bijgebouw tegen de erfgrens met het 

buurperceel moet worden gebouwd.  

Dit is een belangrijk uitgangspunt voor  

Laakse Tuinen om zoveel mogelijk van  

de kavel als tuin te kunnen benutten.  

Het bouwen tegen de erfgrens zorgt voor  

een efficiënt gebruik van het kaveloppervlak. 

Afstemming met de buren is hierbij gevraagd, 

zowel ten behoeve van de bouw als voor 

het eventueel samenvoegen van volumes  

en delen van muren. Het bouwvolume 

inclusief hemelwaterafvoer moet binnen  

het eigen perceel gerealiseerd worden.  

Bij het bouwen op de erfgrens is het 

Burenrecht van toepassing.

Straatprofiel algemeen
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HAGEN ALS AFSCHEIDING

De kavels moeten worden voorzien van hagen 

als erfafscheiding. Hierbij kan een metalen 

gaashek in de haag worden opgenomen ter 

versteviging van de haag en om de privacy  

te waarborgen. Schuttingen als erfscheiding 

zijn niet toegestaan! De hoogte van de hagen 

is in de kavelpaspoorten vastgelegd. Er zijn 

twee hoogten voor hagen vastgesteld:

Hoge haag

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

de erfgrens tussen twee kavels. De plantsoort 

in de hoge tuin wordt of door beide buren 

gekozen of bepaald door de koper die het  

eerst gaat bouwen.

Lage haag straatzijde

De lage haag is tot maximaal 1,00 m hoog 

en bevindt zich rondom voortuinen aan de 

openbare ruimte. Deze hoogte is omwille van 

sociale veiligheid en overzicht bepaald.

Lage haag waterzijde

Ook de lage tuinen aan het water worden vanaf 

de keermuur voorzien van een lage haag met 

een hoogte van maximaal 1,20 m. Hierdoor 

ontstaat een groen beeld maar blijft vanaf de 

lage tuin het overzicht op het water behouden. 

BEPLANTING EN BOMEN IN LAGE TUINEN

In het kavelpaspoort zijn in het verlengde 

van de lage hagen, plantvakken getekend. 

Door deze vakken te beplanten ontstaan 

er beschutte plekken om aan het water te 

zitten en blijft het zicht vanaf de woning 

op het water vrij. Bomen versterken het 

groene karakter van de tuinen aan het 

water nog extra. Wanneer u ervoor kiest 

deze vakken niet te beplanten, dient de 

lage haag te worden doorgetrokken tot aan 

de beschoeiing. Samen met de beplanting 

zorgen bomen voor een betere waterregulatie 

van de lage tuin, ze bieden beschutting  

en verkoeling in de zomer en extra privacy. 

Met genoeg beplanting en bomen zal op 

termijn een beschutte, groene, tuinen-  

en waterwereld ontstaan!

STEIGERS

De woningen aan de Calveense Wetering 

hebben een geprivatiseerde waterkant.  

De beschoeiing wordt door OBV aangelegd 

als een houten beschoeiing met een houten 

dekplank. Aan de waterkant zijn houten 

aanlegsteigers toegestaan. Steigers hebben 

een maximale breedte van 3 meter en 

mogen tot een afstand van minimaal 2 meter 

van de erfgrens van een buurkavel worden 

gerealiseerd. De steigers mogen niet verder 

dan 1,00 meter over het water uitkragen en 

zijn niet bedoeld als houten terrassen op  

het water. Waterschap Vallei en Veluwe  

heeft als voorwaarde gesteld dat er in  

de watergang geen palen mogen worden 

gebruikt. Ten behoeve van onderhoud dient 

de constructie van de steiger vrij te staan  

van de beschoeiing en moet er 50 cm vrije 

ruimte zijn tussen onderkant steiger en  

het gemiddeld waterpeil (- 0,10NAP). 

AANSLUITING OP DUIKERBRUG

Kavel 72 vraagt extra aandacht vanwege  

de bijzondere ligging aan de duikerbrug.  

De duikerbrug en wanden zijn al aanwezig.  

De wanden zijn afgewerkt met metselwerk  

en voorzien van een stalen hekwerk.  

De wanden van de duikerbrug blijven  

in eigendom van de gemeente en moeten 

toegankelijk blijven voor onderhoud.  

De leuning langs de brugduiker wordt  

door OBV gerealiseerd en komt in eigendom 

van de aangrenzende bewoner. In afstemming 

met OBV moet deze kavel met de trap worden 

aangesloten op de bestaande wanden. 

INRITTEN EN POORTEN

Inritten moeten worden voorzien van penanten 

met een doorgang van maximaal 3,5 m breed. 

Als de kopers dit wensen kan de penant ook  

als toegangspoort worden uitgevoerd.  

De penanten worden in samenhang met 

de architectuur van de woning ontworpen  

en opgenomen in de aanvraag omgevings-

vergunning. De eventuele poort mag niet  

over de openbare ruimte draaien. 

PARKEREN

Bewoners moeten twee parkeerplaatsen 

realiseren op eigen terrein. Een eventuele 

garage wordt niet als parkeerplaats mee-  

gerekend, een carport wel. De parkeerplaatsen 

worden achter elkaar op een oprit voor de 

garage of carport gesitueerd. De inrit heeft 

om die reden een minimale diepte van  

11 meter. Twee parkeerplaatsen naast  

elkaar zijn niet toegestaan.

MATERIALEN
Ramen

Kleuren
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Erkers, balkons, poorten, galerijen en ondergeschikte bouwdelen
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Voorbeeld van combinatie 
gemetselde muur en groen



Details

Metselwerk

Voorbeelden ontworpen hek en penanten
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Hagen

Voortuinen

Beschoeiingen, steiger, tuin aan het water
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VAN DE WONING

A
R

C
H

ITEC
TU

U
R

SPECIALS

Op bewust gekozen plekken, zoals op hoeken en in belangrijke 

zichtlijnen, bevinden zich zogenaamde ‘specials’. Dit zijn beeld-

bepalende woningen in het stedenbouwkundig plan. Deze woningen zijn 

bijzonder en herkenbaar door de unieke architectuur van de woning.

MAXIMAAL BOUWVOLUME

In het 3D kavelpaspoort is de maximaal te realiseren bouwenvelop 

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

de nok en de goot. De aangegeven volumes zijn inclusief mogelijke aan- 

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

niet buiten de aangegeven bouwenvelop worden gerealiseerd.

HET DAK VAN DE WONING

De kapvormen in Laakse Tuinen zijn voor alle kavels vastgelegd in  

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

de lengterichting van de woning, vindt u terug in de kavelpaspoorten. 

Bij toepassing van een kap wordt het dak bedekt met een duurzaam 

materiaal, zoals keramische pannen, riet of leien. 

DE ENTREE 

De entree is het visitekaartje van de woning. De volledige hoogte  

van de entree en daarachter gelegen hal moet ervaarbaar zijn.  

Zowel deurbeslag, deurbel, brievenbus, verlichting en huisnummer 

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

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

ontwerpen op dit onderdeel vanaf de fase van het schetsontwerp.

MATERIALEN EN KLEUREN

De warme sfeer in Laakse Tuinen wordt vooral bepaald door de 

te gebruiken materialen en kleuren. De materialen zijn natuurlijk 

en duurzaam; dat wil zeggen dat zij mooier worden naar mate 

zij verouderen. Kunstvezelplaten, colorbel, beton e.d., zijn als 

gevelbedekking dan ook niet toegestaan. Voor de gevels worden alleen 

gebakken materialen gebruikt in warme rood-bruin-oranje en gele 

tinten. De kleuren wit, crème en antraciet zijn als gevelkleuren niet 

toegestaan. De kleuren mogen niet fel of primair zijn. Natuursteen, 

hardsteen, glas, hout, staal en andere natuurlijke materialen kunnen 

na overleg met de supervisor eventueel wel als gevelmateriaal worden 

toegepast. Zichtbare onderdelen van verzinkt staal moeten voorzien zijn  

van een beschermingslaag tegen uitspoelen (dubbel gecoat).  

Kozijnen zijn van hout of aluminium. Kunststof roedes, kozijnen  

en deuren zijn niet toegestaan.

HEMELWATERAFVOEREN

Hemelwaterafvoeren worden mee-ontworpen in samenhang met de 

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

Goten worden ontworpen met een zekere hoogwaardigheid en gelaagdheid 

in de detaillering. Witte, houten delen als boeiboorden, windveren, dienen 

tot een minimum te worden beperkt. Ook de onderzijde van goten  

en overstekken moeten zorgvuldig  worden ontworpen en afgewerkt.  

De supervisor beoordeelt de ingediende ontwerpen op dit onderdeel al  

in de fase van het schetsontwerp. Kunststof hemelwaterafvoeren zijn, 

indien zichtbaar vanaf de openbare ruimte, niet toegestaan. Zichtbare 

stalen oppervlakken die verzinkt worden uitgevoerd, moeten worden 

voorzien van een beschermingslaag (dubbel gecoat).

BIJGEBOUWEN

De bijgebouwen/garages worden mee-ontworpen passend bij de stijl 

van het hoofdgebouw. Hierdoor ontstaat een samenhangend geheel van 

hoofd- en bijgebouw en draagt ook het bijgebouw bij aan de beoogde 

beeldkwaliteit. De goothoogte van de bijgebouwen is maximaal 3 meter. 

De nokhoogte is maximaal 6 meter. Over het algemeen volgen de 

kapvormen van de bijgebouwen die van het hoofdgebouw. De maximale 

grootte en positie van een bijgebouw is aangegeven in het kavelpaspoort.

OVERHOEKS ONTWERPEN

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

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

zijtuin. Woningen dienen hiervoor overhoeks te worden ontworpen. 

Overhoeks ontwerpen betekent dat de zijgevels met dezelfde kwaliteit 

en in afstemming met de voorgevel worden ontworpen. Vanuit de woning 

is altijd in minimaal twee richtingen zicht naar buiten. 

Hogesteeg Waterdorp
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ZONNEPANELEN 

Zonnepanelen worden beschouwd als onderdeel van de architectuur. 

Dat wil zeggen dat de panelen meedoen in de compositie van het 

dakontwerp net als dakramen, dakkapellen, rookgasafvoeren en 

ventilatiepijpen. De situering van de panelen wordt door de architect 

mee-ontworpen en door de supervisor beoordeeld. De panelen zijn 

duidelijk aangegeven op elke geveltekening. Panelen worden geplaatst 

binnen het dakvlak, in of direct op het dakvlak en in een hellingshoek 

die gelijk is aan die van het dakvlak. De panelen worden op een 

horizontale lijn gerangschikt ten opzichte van elkaar met een 

regelmaat in maatvoering en afstand. Alleen rechthoekige vlakken  

met panelen zijn toegestaan. Op een plat dak geldt dat de dakrand  

moet worden verhoogd door middel van een opstaand muurtje, 

waarachter de panelen uit het zicht worden geplaatst. De kleur van 

zowel paneel als rand is in overeenstemming met het achterliggende 

dakvlak of anders zwart/antraciet/donkergrijs. Panelen worden bij 

voorkeur aan de achterzijde van de woning aangebracht behalve als 

deze dakvlakken op het noorden georiënteerd zijn.

ERKERS, BALKONS, POORTEN, GALERIJEN EN  

ONDERGESCHIKTE BOUWDELEN

Om een gevarieerd gevelbeeld te bevorderen worden kopers 

aangemoedigd om, ondergeschikt aan het bouwvolume, erkers, 

loggia’s en balkons toe te passen. De onderzichten van overstekken 

moeten integraal onderdeel zijn van de compositie van de gevel; deze 

mogen niet van kunstvezelplaatmateriaal of grof afgewerkt beton zijn.

VERSPRINGING IN ROOILIJN

De gevels van de woningen op kavel 74 t/m 79 moet voor 70% worden 

gebouwd op de rooilijn. De overige 30% ligt minimaal 1,5 m terug 

van de rooilijn. Hierdoor ontstaat een gevarieerd straatbeeld en zijn 

bijzondere hoeken en doorzichten in de straat mogelijk.

VERDIEPINGSHOOGTE BEGANE GROND

De afmeting van de begane grondhoogte is minimaal 3 meter in de vrije 

hoogte (= onderkant verdiepingsvloer).

GARAGES EN CARPORTS

In de kavelpaspoorten zijn locaties voor mogelijke garages of carports 

aangegeven. De garages of carports zijn 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 kavelpaspoorten, dient het ontbrekende gedeelte als 

tuinmuur op de erfgrens te worden uitgevoerd.

zonnepanelen

kap (dwars of langs)

dakrand

gemetselde gevel met 
verticale opbouw van deuren 
en ramen

plint met uitgesproken 
ontworpen entrée

bij voorkeur verhoogde 
vloerpeilen

voorzone 
entrée

Opbouw gevelcompositieDeurknop

Deurbel

Brievenbus

Huisnummer

verlichting

Hoge voordeur

ELEMENTEN 
die worden mee-ontworpen door de architect
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KAVEL 72*

Deze bijzondere kavel ligt direct aan de duikerbrug die voor verbinding zorgt  

tussen Laakse Tuinen en de Bergenparkbuurt, die wordt ontwikkeld langs 

de Bergenboulevard. Door de situering van de woning aan de brug, ligt de 

woning hoger dan de rest van de woningen. Om de aansluiting naar de tuin 

te maken nodigt deze woning uit voor een splitlevel. Ook ligt de woning 

direct aan de straat. Dat zorgt voor de unieke combinatie van zowel extra 

uitzicht over het toekomstige Westelijk park als de bijzondere verbinding 

met het water van de Calveense wetering. De prominente ligging en  

de omgang met het verhoogde vloerpeil zijn de aandachtspunten voor  

deze special. Deze unieke ligging maakt de special het boegbeeld van  

de straat en wordt het herkenningspunt vanuit het park. 

KAVEL 73

Deze kavel is gelegen op de hoek van het bouwblok en de overgang van  

de Pyreneeën naar de Tatrastraat. De situering van de woning geeft ruim 

zicht over het toekomstige Westelijk park en ruimte voor een zonnige tuin  

op het zuiden.

KAVEL 74 T/M 79 

Aan de noordzijde van de Calveense wetering staan zes vrijstaande villa’s 

met tuinen op het zuiden. Net als veel woningen in Laakse Tuinen hebben 

de woningen ruime voortuinen, een zijtuin en een achtertuin aan het water. 

De ruime voortuinen bieden plaats voor beplanting, struiken en kleine 

bomen. Hierdoor ontstaat een groen straatbeeld en een groene verbinding 

tussen het wonen en de straat. Dit ‘wonen aan de straat’ is ook wat  

de wijken uit de jaren ‘30 zo aantrekkelijk maakt. Als je hier s’ avonds  

een wandeling maakt, zijn door de voortuinen heen de verschillende 

woonkamers zichtbaar. Dat zorgt voor levendigheid en geeft een veilig 

gevoel. De voorgevels aan de straat kennen een verspringende rooilijn, 

waardoor hoeken en erkers ontstaan die extra zicht biedt en naar de straat 

De vrije kavels in Laakse Tuinen bieden veel diversiteit.  

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 de zogenaamde ‘specials’.  

De 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  

de architect. In Tuin 24 gaat het om één special, kavel 72. 

en richting het park. De zijtuin is groen en biedt kleine doorzichtjes vanaf de 

straat naar het groen rond de Calveense wetering. Aan de achterzijde liggen 

de woningen aan het water. De bijgebouwen in de vorm van ‘waterkamers’ 

bepalen het beeld van de achterzijde van de woning en bieden mooi  

zicht op het groen en het water. De waterkamer vormt samen met het 

hoofgebouw een geborgen plek voor een terras in de hoger gelegen tuin. 

De gevels van deze waterkamers worden gezien als voorgevels.

KAVEL 80

Deze woning staat in de bocht van de straat waardoor er bijzonder zicht 

mogelijk is richting het Westelijk park en de Laan van Bovenduist.  

De keermuur van de naastgelegen kavel behoort tot het naastliggende 

project en is eigendom van de buren. Deze keerwand staat tegen  

de erfgrens van de kavel. De kaveleigenaar is verplicht een groene haag 

te planten tegen deze keerwand. 
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Vrije Kavels Tuin 24 
Kavels 72 t/m 80 



V R I J E  K AV E L S  I N  L A A K S E  T U I N E N   1918  V R I J E  K AV E L S  I N  L A A K S E  T U I N E N 

KAVEL 72 ★ special 
Kaveloppervlak: 450m²

Bouwenvelop max.: 133m²

Goothoogte: - hoofdgebouw 4 - 7m 

 - bijgebouw 3 - 4m

Nokhoogte: - hoofdgebouw 10 - 12m 

 - bijgebouw 5 - 6m

Footprint bijgebouw: max. 32m²

Vloerpeil: min. 2,55 - 1,65 +NAP

Tuin 24
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KAVEL 73 
Kaveloppervlak: 382m²

Bouwenvelop max.: 96m²

Goothoogte: - hoofdgebouw 7 - 10m 

 - bijgebouw 3 - 4m

Nokhoogte: - hoofdgebouw 11 - 12m 

 - bijgebouw 5 - 6m

Footprint bijgebouw: max. 32m²

Vloerpeil: min. 1,85 +NAP

TUIN
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KAVEL 74
Kaveloppervlak: 494 m²

Bouwenvelop max.: 149 m²

Goothoogte: - hoofdgebouw 6 - 10m 

 - waterkamer max. 3m

Nokhoogte:  - hoofdgebouw 9 - 12m 

 - waterkamer 5 - 6m

Footprint garage/berging: inpandig

Vloerpeil: min. 1,70 +NAP

Plat dak mogelijk

Rooilijn: 70% bebouwen 30% 1,5m terugliggend

TUIN

24

 

KAVEL 75 
Kaveloppervlak: 494 m²

Bouwenvelop max.: 149 m²

Goothoogte: - hoofdgebouw 6 - 10m 

 - waterkamer max. 3m

Nokhoogte: - hoofdgebouw 9 - 12m 

 - waterkamer 5 - 6m

Footprint garage/berging: inpandig

Vloerpeil: min. 1,70 +NAP

Plat dak mogelijk

Rooilijn: 70% bebouwen 30% 1,5m terugliggend
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Tuin 24
Kavels 72 t/m 80
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KAVEL 76 
Kaveloppervlak: 494m²

Bouwenvelop max.: 149m²

Goothoogte: - hoofdgebouw 6 - 10m 

 - waterkamer max. 3m

Nokhoogte: - hoofdgebouw 9 - 12m 

 - waterkamer 5 - 6m

Footprint garage/berging: inpandig

Vloerpeil: min. 1,70 +NAP

Plat dak mogelijk

Rooilijn: 70% bebouwen 30% 1,5m terugliggend

TUIN

24 KAVEL 77 
Kaveloppervlak: 494m²

Bouwenvelop max.: 149m²

Goothoogte: - hoofdgebouw 6 - 10m 

 - waterkamer max. 3m

Nokhoogte: - hoofdgebouw 9 - 12m 

 - waterkamer 5 - 6m

Footprint garage/berging: inpandig

Vloerpeil: min. 1,70 +NAP

Plat dak mogelijk

Rooilijn: 70% bebouwen 30% 1,5m terugliggend
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Tuin 24
Kavels 72 t/m 80
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KAVEL 78 
Kaveloppervlak: 494m²

Bouwenvelop max.: 149m²

Goothoogte: - hoofdgebouw 6 - 10m 

 - waterkamer max. 3m

Nokhoogte: - hoofdgebouw 9 - 12m 

 - waterkamer 5 - 6m

Footprint garage/berging: inpandig

Vloerpeil: min. 1,70 +NAP

Plat dak mogelijk

Rooilijn: 70% bebouwen 30% 1,5m terugliggend

TUIN

24
TUIN

24 KAVEL 79 
Kaveloppervlak: 536m²

Bouwenvelop max.: 148m²

Goothoogte: - hoofdgebouw 6 - 10m 

 - waterkamer max. 3m

Nokhoogte: - hoofdgebouw 9 - 12m 

 - waterkamer 5 - 6m

Footprint garage/berging: inpandig

Vloerpeil: min. 1,70 +NAP

Plat dak mogelijk

Rooilijn: 70% bebouwen 30% 1,5m terugliggend

Tuin 24
Kavels 72 t/m 80V
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KAVEL 80 
Kaveloppervlak: 523m²

Bouwenvelop max.: 153m²

Goothoogte: - hoofdgebouw 7 - 10m 

 - waterkamer max. 3m

Nokhoogte: - hoofdgebouw 11 - 12m 

 - waterkamer 5 - 6m

Footprint garage/berging: inpandig

Vloerpeil: min. 1,70 +NAP

TUIN
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‘IEDEREEN VOELT ZICH  
HIER STRAKS THUIS’
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Duurzaam bouwen wordt beschouwd als een manier van bouwen, 

waarbij aandacht is voor de kwaliteit van de gebouwde omgeving 

en waarbij het milieu minder wordt belast. Dit wordt bereikt door 

een milieubewuste keuze voor het materiaalgebruik en door 

energiebesparing. Investeren in duurzaam bouwen betekent op  

termijn energiebesparing, lagere 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 regenoppervlaktewater en moeten   

 indien toegepast dubbel gecoat zijn.

• Tropisch hardhout wordt uitsluitend toegepast met een  

 FSC-certificaat.

• Zonnepanelen of -collectoren moeten worden mee-ontworpen  

 met de architectuur van het woonhuis. 

In Laakse Tuinen wordt zonder gasaansluiting gebouwd. Dit draagt 

bij aan de doelstelling van Amersfoort om in 2030 een CO²-neutrale 

stad te zijn. Voor Laakse Tuinen zijn de aanleg van individuele warmte-

koude opslag (WKO) of een luchtwarmtepomp de meest logische en 

toekomstbestendige opties. De te gebruiken installatie moet zoveel 

mogelijk inpandig worden gesitueerd. Bij plaatsing buiten de woning 

heeft dit de goedkeuring van de supervisor nodig. 

Bij deze brochure hoort het document ’Praktische handleiding vrije 

kavels Laakse Tuinen Vathorst’. Dit document is online te vinden op 

www.vrijekavelsvathorst.nl/downloads.

BESTEMMINGSPLAN

De omschreven beeldkwaliteit is aanvullend op het bestemmingsplan 

Laakse Tuinen. Het ontwerp van de woning wordt dan ook getoetst aan 

dit bestemmingsplan.

DUURZAAM
BOUWEN 

GASLOOS
BOUWEN

VERKOOPINFORMATIE

BRONpark
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Bij Lot Waterdorp
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COLOFON

Dit is een uitgave van Ontwikkelingsbedrijf Vathorst. 

Beeldkwaliteitsplan en illustraties kavels: West 8

TEKST: Ontwikkelingsbedrijf Vathorst (OBV)

ONTWERP: Intens Communicatie en Reclame

FOTOGRAFIE: West 8, OBV en Wijgert IJlst

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

www.vrijekavelsvathorst.nl

VOLG ONS VIA:

Facebook.com/laaksetuinen

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.

Tuin 24 omvat de kavels 72 t/m 80. Dat zij n tevens 

de laatste kavels in Laakse Tuinen. De kavels in de 

aangrenzende Bergenparkbuurt gaan later in verkoop.

Februari 2023


