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Voorwoord



Graag bied ik u het kookboek “Aan tafel” aan.

Voor u liggen de uitkomsten van de tweede creatieve sessie van het Habiforum 
proces Vathorst West en Noord in de vorm van een kookboek. Eten doen we 
allemaal. Eten is een serieuze zaak en we maken daar dagelijks hele bewuste
keuzes in. Het proces om tot een invulling te komen van Vathorst West en Noord
is ook een keuze proces. Een traject waarin we zo veel mogelijk passende 
smaken verkennen ingrediënten proeven om tot een voorkeursgerecht te
komen. Na de derde sessie wordt de gemeenteraad één of meerdere voorkeurs-
gerechten als ontwikkelingsrichting voorgesteld. 

Op weg naar de uiteindelijke besluitvorming, gebruiken we het kookboek 
als metafoor voor het voorbereiden van keuzes. Daar horen een voorraadkast 
bij, ingrediënten, recepten en gecombineerde voorstellen voor de manier van 
bereiden, uitmondend in een mooie menukaart, waarbij ook inzicht wordt 
gegeven welk prijskaartje eraan hangt en hoe de tafelschikking eruit kan zien.

De gerechten in dit kookboek zijn in twee sessies met veel aandacht en 
enthousiasme samengesteld. Er is rekening gehouden met streekproducten,
met eisen en wensen waaraan de gerechten moesten voldoen. Het resultaat zijn
vier onderscheidende gerechten, waaraan vervolgens naar wens ingrediënten 
toegevoegd of uit weggelaten kunnen worden.

Dit kookboek bied ik de gemeenteraad van Amersfoort aan. Het is aan de raads-
leden om de gerechten kritisch te proeven en te beoordelen, ingrediënten toe te
voegen of anders te combineren. Want over smaak valt immers te twisten. 
Met de aanwijzingen van de raadsleden gaan we verder in de derde creatieve
sessie, waarin het gewenste menu voor Vathorst West en Noord zal wordt 
samengesteld.

Aan de manier van leven, wonen, werken en recreëren herken je de cultuur 
van een land of van een streek. Dat geldt ook voor de Hollandse keuken. Net als
bij het bedenken van gerechten streven we bij het invullen van het landschap
van Vathorst West en Noord naar harmonie en evenwicht. Dat is ook het 
uitgangspunt geweest bij het samenstellen van de gerechten in dit unieke kook-
boek. Ze vormen ons voedsel voor de toekomst.

“Eet smakelijk!”

Gert Boeve
Wethouder gemeente Amersfoort
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In dit kookboek staan vier gerechten die bedacht zijn door een veelkleurig 
gezelschap van ruim 60 mensen: gebiedskenners, inwoners van Amersfoort, 
specialisten, beleidsmakers en ontwerpers. Mensen die hun kennis en kunde
hebben ingezet om plannen te ontwikkelen voor een inspirerende nieuwe wijk
(Vathorst West) en een groen, recreatief uitloopgebied (Vathorst Noord). 

Het resultaat zijn vier gerechten met een eigen identiteit, een eigen sfeer, 
een eigen belevingswaarde. Met namen die aan echte recepten refereren: 
• De hoogstedelijke cradle to cradle wijk: Sushi, 
• Het duurzame dorp Hoog Duijst : Waterzooi, 
• De bruisende wijk Berg en Wonen: Lasagne Verde,
• Het gezellige dorp Zevenhuizen Oost: buurt bbq 

Zoals u begrijpt is dit geen echt kookboek, maar de presentatie van vier scena-
rio’s voor de ontwikkeling van Vathorst West en Noord. Bij de presentatie van
deze scenario’s gaat het eigenlijk niet zozeer over de scenario’s zelf , maar meer
over de ingrediënten, oftewel bouwstenen, van de scenario’s. Daarom hebben
we de metafoor gekozen van een kookboek. Bij het maken van gerechten zijn de
ingrediënten de basis. Met dezelfde ingrediënten kunnen verschillende gerech-
ten gemaakt worden, afhankelijk van de bereidingswijze en samenstelling.

Het proces van de visieontwikkeling voor Vathorst West en Noord bestaat uit
drie onderdelen: ‘tekenen, rekenen en ondertekenen.’ Het teken- en rekendeel
wordt voor een deel vormgegeven in de creatieve sessies. Aanvullend aan deze
creatieve sessies wordt het rekendeel verder uitgewerkt. Daarnaast loopt er een
spoor voor het onderteken deel. Voor dit deel zijn er interviews gehouden en is
een bijeenkomst georganiseerd met deskundigen op het gebied van samen-
werkingsmodellen en het Europese aanbestedingsrecht.

In dit kookboek komen de sporen “rekenen en tekenen” en het spoor “onder-
tekenen” aan bod. Het programma, het ontwerp en het prijskaartje worden zo 
in relatie gebracht met de mogelijkheden om de gewenste programma’s en
kwaliteit te realiseren.
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De eerste creatieve sessie
Tijdens de eerste creatieve sessie is benoemd
welke kwaliteit we over 20 jaar in Vathorst West en
Noord willen herkennen. Opvallende uitkomsten
waren bijvoorbeeld passende overgangen naar 
het landschap, hoge ambities voor duurzame
water- en energievoorziening, een wijk waarin 
het ‘goed ontmoeten’ is, flexibiliteit en diversiteit
in inrichting en gebruik zodat duurzaamheid in de
tijd ontstaat.

De tweede creatieve sessie
In de tweede creatieve sessie stond het samen 
verkennen van interessante mogelijkheden 
centraal. Er is gewerkt aan modellen waarbij de 
bebouwing gespreid wordt over het gebied en 
modellen waarbij vooral compact gebouwd wordt,
dus de hoogte en de ondergrond in. De modellen
zijn uitgewerkt in twee varianten: een variant met
extra aandacht voor duurzame inrichtingsprincipes
en een variant met extra aandacht voor sociaal-
culturele kwaliteit. Voor Vathorst Noord zijn opties
verkend met een heel extensieve inrichting, dus 
zoveel mogelijk behoud van het agrarisch karakter,
en met een meer intensieve groen-recreatieve 
inrichting.

De resultaten van de creatieve sessie zijn tijdens
een extra atelierdag in kleine kring meer onder-
scheidend gemaakt en in onderzoeksateliers 
verder uitgewerkt voor de thema’s voorzieningen,
water, verkeer, milieu en energie.
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De keuken
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De grenzen van beide gebieden, de ligging ten
noorden van de bestaande stad, direct aan de wijk
Vathorst, de stortplaats en het Nationaal Land-
schap Arkemheen Eemland vormen het decor 
van onze werkplek, de keuken en de aanwezige 
apparatuur. De verkaveling, de grondsoorten, de
slootjes, de verschillen tussen hoog en laag land,
de flora en fauna, de bewoners vormen tezamen
de streekproducten en de basis voor de gerechten
die we op tafel zetten. Ze zijn zoveel mogelijk in de
vier gerechten verwerkt. Op die manier is een aan-
tal unieke streek gerechten samengesteld met elk
zijn eigen smaak.

Vathorst West en Noord liggen aan de rijkswegen
A1 en de A28 en grenzen direct aan de nieuwbouw-
wijk Vathorst. Vathorst West grenst aan de west-
kant van Vathorst en is 100 hectare groot. Het
gebied bestaat voornamelijk uit weilanden. Directe
buurman is het afvalverwerkingsbedrijf Smink.

Vathorst Noord meet 145 hectare en ligt ten 
noorden van Vathorst in het Nationaal Landschap
Arkemheen Eemland, pal boven het riviertje 
de Laak. Dit gebied vormt de overgang van de stad
naar het internationaal beschermde vogelgebied
Arkemheen. Het gebied heeft nu een agrarische
functie met 21 woningen en boerderijen. Vathorst
Noord ligt in de overgang van het dekzand- naar
veenweide landschap. In de omgeving van Pales-
tina zijn houtwallen aanwezig. Naar het noorden
toe wordt het landschap steeds opener tot aan 
de dijk langs de randmeren.
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afval bestaat niethoogstedelijk Cradle to Cradle
Sushi
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Vathorst West

• Circa 3000 woningen.

• Circa 15% van de woningen in de sociale sector.

• Grotendeels in een hoge dichtheid (50-70 woningen/ha), deels in lagere dichtheid 

(20-30 woningen/ha).

• Blokpatroon als hoofdstructuur (stedelijke blokken en vrije velden), daarbinnen

veel variatie in programma, dichtheid, architectuur, ontwikkelingsmogelijkheden

in de tijd.

• Flexibiliteit: binnen een blok ruimte voor toekomstige toevoegingen, 

functieverandering, functiemenging.

• Duurzaamheid: cradle to cradle als leidend beginsel voor bouwen, wonen en 

werken. Hi-tech architectuur.

• Stedelijke blokken: meervoudig ruimtegebruik, parkeren onder de bebouwing,

functiecombinaties van wonen, werken, voorzieningen, daktuinen en terrassen 

op de gebouwen.

• Vrije velden: geschikt voor “wooncommunities”, (collectief) particulier 

opdrachtgeverschap, met eigen beheer van gemeenschappelijk erf.

• In hoogte en dichtheid zachte randen naar het landschap.

• Centrale groene zone voor ontmoeting, zone waaraan de voorzieningen liggen.

• Zone aan de berg: ruimte voor bedrijvigheid en sportvoorzieningen op wijkniveau.

Aanpasbaar, na beëindiging van de stort bijvoorbeeld ook voor combinatie 

wonen-werken. “Cradle to cradle” werklandschap. 

Vathorst Noord

• Stevig landschappelijk raamwerk van water, lanen, bospercelen, parksfeer. 

Hieraan gekoppeld natuurwaarden.

• Recreatiegebied op stedelijk niveau met bovenlocale (toeristische) uitstraling. 

Maximale opvang van recreatievraag uit de wijk, om druk af te leiden van 

Arkemheen en Hoevelakense bos.

• Culturele functie met betekenis op regionale schaal (kunstpark, festival-terrein).

• Sportvoorzieningen met betekenis voor de hele stad.

• Voorzieningen en bovenlocale betekenis vragen een goede ontsluiting en 

parkeervoorzieningen. Belangrijkste toegang vanaf de ontsluitingsweg 

Vathorst-Corlaer.

• Kleinschalige aansluiting met langzaamverkeersverbindingen met Vathorst 

voor wandelen, fietsen en ook varen.

Ingrediëntenlijst

Verkeersontsluiting 
Vathorst West en Noord

• Intensieve ontwikkeling van Noord

maakt een ontsluiting vanaf de 

parallelweg A28 noodzakelijk.

• Deze kan doorgetrokken worden 

naar West. 

• Tweede ontsluiting voor West door 

aantakking op de Boulevard Vathorst.
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afval bestaat niethoogstedelijk Cradle to Cradle
Sushi

We bouwen een stad met een optimale benutting van de ruimte door zo veel mogelijk compacte
verstedelijking toe te passen. Tegelijkertijd zetten we maximaal in op duurzaam bouwen en
leven.

Een blokpatroon wordt gevormd op basis van de bestaande verkavelingsstructuur en de nieuwe
ontsluitingsstructuur. Dit patroon biedt de onderlegger voor de verstedelijking. Een groter deel
van het gebied wordt intensief bebouwd, resulterend in hoog-stedelijke blokken, een kleiner deel
van het gebied wordt meer extensief bebouwd en krijgt dan het karakter van “vrije velden”.
Een groene lob brengt de openheid van het omringende landschap diep de wijk in. De zone aan
de berg wordt gebruikt voor (sport-)voorzieningen en bedrijvigheid, met aanpassingsmogelijk -
heden als de randvoorwaarden veranderen na beëindiging van de stortactiviteiten. 

Aansluitend aan de intensieve ontwikkeling van West kan ook Noord een veelomvattend 
programma krijgen. Er van uitgaande dat nagenoeg het hele gebied (75-100%) getransformeerd
kan worden voor recreatie, natuur en water, sport en cultuur, ontstaat een parkmilieu met 
betekenis voor de hele stad en wellicht zelfs op regionale schaal. Bijzondere woonfuncties zijn
mogelijk, bijvoorbeeld in bestaande gebouwen, gekoppeld aan de functies van het gebied.

Fysieke inrichting: strak ruimtelijk kader in de vorm van een blokpatroon met flexibel in te vullen
modules. Compacte stad (grotendeels), duurzaam bouwen, op gebouwniveau aanpasbaar. 
Watersysteem is belangrijk onderdeel van de fysieke onderlegger. 
Identiteit: modern-toekomstgericht, “high tech”, consumptief, maar afgestemd op duurzame 
doelstellingen, voortdurend op zoek naar nieuwe oplossingen voor energie, vervoer, kringlopen.
Organisatorische aspecten: zowel in West als Noord veel ruimte voor (particulier) initiatief en
vrije invulling binnen eenvoudige ruimtelijke kaders (stedenbouwkundige hoofdstructuur en
landschappelijk kader) en (milieu-)doelstellingen.

Voor Vathorst West ziet het overig ruimtegebruik er als volgt uit: 
Woongebied van circa 75 ha waarin circa 3000 woningen gerealiseerd zullen worden. 
Daarnaast circa 10 ha bedrijven en 15 ha groen. Het saldo bedraagt circa € -10 tot-15 miljoen.
In Vathorst Noord zal circa 120 ha. verworven en ingericht worden. Naast 10 ha wonen 
(bijzondere woonvormen) is rekening gehouden met ecologische, groene en recreatieve zones.
Het saldo bedraagt circa € -45 miljoen. 

Uitgangspunten

van het scenario

Uitwerking 

voor West

Uitwerking 

voor Noord

Kenmerken

Kosten
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1 De punt blijft groen; natuur en water.

Een intensief te bebouwen deel en een extensief deel.

Een centrale groene corridor verbindt met het landschap.

Een zone met werken aan de berg.

2 Blokpatroon op basis van nieuwe ontsluiting en van waterstructuur van

het bestaande landschap (slagenverkaveling).

3 Het blokpatroon vullen met stedelijke blokken in het intensieve deel 

en vrije velden in het extensieve deel.

4 Noord wordt geheel ontwikkeld als een stedelijk groen 

recreatiegebied met lanen, bossen, water als landschappelijk kader.

5 Externe ontsluiting van Noord en West vanaf de A28.

Verbindingsweg Vathorst-Corlaer.

West bovendien aangetakt aan de Boulevard Vathorst.

Noord krijgt bovendien lanzaamverkeersverbindingen met Vathorst.

1

2

3

4

5
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Stadsrandbeeld Sushi vanaf de westzijde

Stadsrandbeeld Sushi vanaf de noordzijde



Persbericht 2025

Vathorst valt in de prijzen

Hassan Elammouri heeft gisteren uit handen van Koning Willem Alexander
en koningin Maxima de prestigieuze Duurzaamheids & Diversiteits Award
in ontvangst genomen. De internationale jury heeft deze prijs toegekend
aan de wijk Vathorst West voor de innovatieve manier waarop de wijk 
functioneert. De wijk krijgt in toenemende mate wereldwijde aandacht,
wat bleek uit de aanwezigheid van de internationale pers.

Vanaf het plein voor de boerenbazaar in Vathorst West heeft men een prachtig
uitzicht. Lange zichtlijnen door brede lanen bieden aan de ene kant zicht op het
prachtige open landschap van Arkemheen en de aan andere kant op de groene
berg. De brede groenstrook die diagonaal op het grid ligt geeft uitzicht op de
terrassen die lijken op betoverende sawa’s die de berg opkruipen. Een grote 
diversiteit van woonstijlen, rijke architectuur, kleur en dichtheden dragen bij 
aan de verscheidenheid. 
Bewoner Hassan Elammouri; “Ik draag mijn wijk op handen. Ik woon op een
prachtige plek waar ik de hele wereld tegen kom. Ik hoef mijn wijk niet uit 
want alles wat ik wens en wil is binnen handbereik. Kijk maar om je heen! 
Mijn kantoor zit hier om de hoek. This is the place to be. En, ook heel belangrijk;
mijn wijk produceert zo veel energie dat ik mijn auto er voor weinig geld mee
kan opladen.”
Vathorst West heeft succesvol de relatie gelegd met het ommeland door een 
intensieve samenwerking met de boeren in de regio. Melkveehouder van den
Hengel molk in 2008 nog 80 koeien. “Met Vathorst heb ik mijn melkveestapel
kunnen uitbreiden tot 250 koeien. Door directe afzet op de boerenbazaar ont-
vang ik een hogere melkprijs. Verder kan ik nu de energie uit de mestvergister 
direct afzetten. Met de andere boeren in de streek lever ik 65% van alle vers-
producten aan de boerenbazaar. De waardering die ik op de open dagen van 
jan en alleman krijg, voelt als een warme deken.” 
In de wijk is een perfecte combinatie gevonden van wonen, werken, leisure,
water en groen. Het groen wordt intensief gebruikt. Parkwachter Timmermans
begon 5 jaar geleden aan een bijzondere klus. “Ik kom regelmatig mensen tegen
die deze bomen hebben geplant. De schaapsherder beheert deze groenstrook en
dat geeft een prachtig beeld. Het is leuk dat je de ene dag met bewoners op het
dak staat te snoeien en de andere dag sta je in het moeras. Doordat veel mensen
hier thuis werken wordt het groen veel gebruikt. Soms lijkt het hier net het 
Vondelpark van 20 jaar geleden.” 
Dankzij lef en verbeeldingskracht van bestuur, ontwikkelaars, boeren en 
bewoners is een rijkdom van verschillen in Vathorst werkelijkheid geworden.
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Beelden Sushi hoogstedelijke Cradle to Cradle



Beschrijving van een bewoner 
(5 november, 2025)

Ook dhr. de Jong is er trots op dat hij in Vathorst West
woont. De wijk is het toonbeeld van contrastrijke
mooie architectuur, die ook nog eens duurzaam is.
Cradle tot cradle is de achterliggende gedachte. Afval
als grondstof gebruiken. Voor mij was het eerst zien
en dan geloven. Maar… ‘groen’ is dus echt de hoofd-
kleur in onze buurt, letterlijk en figuurlijk. Alles is
goed doordacht en er is gebruik gemaakt van hoog-
waardige materialen en technologieën! We hebben
nu bijna geen onderhoud en daarbij leven we ook
nog duurzaam. Toekomstgericht is de wijk ook door
het toepassen van modulaire bouw. De wijk is nooit
af en wordt steeds aangepast aan de nieuwe woon-
behoeften. 

Het oostelijke deel van de wijk is bijna metro-
politaans door gedurfde compacte hightech design-
hoogbouw. Als ik omhoog kijk, dan zie ik op vijf hoog
groene loopbruggen tussen de gebouwen, zwevende
binnentuinen, vides met overhangende bomen en
een groot balkon voor de bewoners van het gebouw.
De waterhuishouding is ook zo slim aangepakt: 
water is voor recreatie, transport én recycling. 
Hier kun je mee voor de dag komen! 

Vathorst West grenst aan de rand van een mooie 
begroeide heuvel, voorheen een vuilstort.
Bijzonder is de groene verbinding van de wijk en 
de slotenstructuur.

Vathorst Noord is nu een prachtig gebied om 
doorheen te fietsen met die mooie fietspaden! 
Ten Westen van de corridor is de bebouwing 
landelijk. Regelmatig wandel ik langs de klimaat-
bestendige bungalows met royale terrassen, 
gelegen aan de rand van een waterrijk gebied. 
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dorpse gezelligheidduurzaam Hoog Duijst

Waterzooi

19



Vathorst West

• Circa 2400 woningen.

• Circa 20% van de woningen in de sociale sector.

• Dorpse dichtheden, gemiddeld 30 woningen/ha.

• Dorps woonmilieu met kenmerkende lintbebouwing langs de belangrijkste 

openbare ruimtes en gemêleerde woonbuurtjes.

• Linten en Brink als centrale ontmoetingsruimtes en plaats voor voorzieningen 

Diversiteit in functies en vormen.

• Woonbuurtjes: divers van programma en karakter. Te ontwikkelen in (collectief)

particulier opdrachtgeverschap.

• In laag-nat gedeelte ruimte voor wonen aan met, op en onder water 

(op palen, drijvend, e.d.).

• Zachte overgangen naar en integratie met het omringende landschap.

• Werken aan huis voor creatieve, innovatieve economie.

• Zone aan de berg: ruimte voor sportvoorzieningen op stedelijk en wijkniveau en

voor bedrijvigheid.

Vathorst Noord

• Agrarisch gebied met recreatief medegebruik.

• De agrarische functie richt zich op de aangrenzende stad: boerderijwinkels, 

zorgboerderij, e.d.

• Landschappelijk raamwerk versterken met houtwallen, ecologische slootoevers en

bescheiden recreatieve voorzieningen( b.v. picnick-plek).

• Kleinschalige aansluiting met langzaamverkeersverbindingen met Vathorst. 

Ingrediëntenlijst

Verkeersontsluiting 
Vathorst West en Noord

• Primaire ontsluiting van West vanaf de

zijde Bunschoten/A1. Weg door het open

landschap.

• Tweede ontsluiting door verbinding

met de Boulevard Vathorst.

• Noord wordt extra bereikbaar door het

dorpslint. Moet gescheiden blijven van

de auto-ontsluiting van Arkemheen.

20



We bouwen een dorpse woonomgeving, waarbij duurzaamheid in bouwen en wonen
voorop staat. Dit resulteert in een ”ecovillage”, waarin kleinschaligheid en diversiteit cen-
traal staan.

Een dorpse hoofdstructuur met laagbouw-bebouwingslinten die aansluiten op een 
centrale brink. Dit wordt met voorzieningen de centrale ontmoetingsplek. Differentiatie
in een hoog, droog deel en een laag, nat. Om de noordwest-punt zo groot mogelijk open
en groen/waterrijk te maken vindt een deel van de bebouwing plaats in Noord. De zone
aan de berg wordt gebruikt voor bovenwijkse (sport-)voorzieningen en bedrijvigheid. 
Gethematiseerd bedrijventerrein, consumentgericht (direct marketing – custom made).

Behalve dat een deel van het “dorpslint” met bebouwing in Noord is geprojecteerd, als 
uitwisseling met de onbebouwd te laten noordwest-punt van West, vinden in het buiten-
gebied weinig ruimtelijke veranderingen plaats. Kleinere toevoegingen betreffen een 
recreatieve loop- en fietsstructuur met begeleidende beplanting. De agrarische functie
zal zich gaan richten op het aangrenzende stedelijk gebied: vrije erven, boerderijwinkels
en/of zorgboerderijen.

Fysieke inrichting: Relatief lage, dorpse dichtheid met puur en eerlijk klimaatbestendig
bouwen. Een duurzaam watersysteem.
Identiteit: Kleinschalig woonmilieu, veel verscheidenheid, gemeenschappelijke 
noemer is “milieubewust” bouwen en leven. Belangrijke sociale component door dorps
karakter.
Organisatorische aspecten: weinig bijzondere sturing op ruimtelijke aspecten, wel veel
stimulans voor experimenteel milieubewust bouwen en (collectief) particulier opdracht-
geverschap.

Voor Vathorst West ziet het ruimtegebruik er als volgt uit:
Woongebied van circa 70 ha (en 10 ha in Noord) waarin circa 2200 woningen in West en 
200 woningen in Noord gerealiseerd zullen worden. Daarnaast zal 10 ha bedrijven en 
20 ha groen gerealiseerd worden. Het saldo bedraagt circa € -15 tot -20 miljoen.
In Vathorst Noord zal circa 10 ha overloop-woonbebouwing voor West worden 
gerealiseerd (zijnde circa 200 woningen). Daarnaast worden 15 ha groen- recreatie 
en sportzones ingericht. Het saldo bedraagt circa € -10 miljoen. 

Uitgangspunten

van het scenario

Uitwerking 

voor West

Uitwerking 

voor Noord

Kenmerken

Kosten
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1 Een grote noord-westpunt van het woongebied blijft landschap.

Compensatie woongebied in noord.

Een zone met bijzondere functies bij de berg van Smink.

2 West wordt een dorp met een dorpslint en een brink.

De brink is de centrale ontmoetingsplek en het knooppunt van

voorzieningen.

3 De westkant: laag en nat, verkaveling op basis van landschap 

(slagenverkaveling).

De oostkant: hoog en droog, met informele ontmoetingsplekken.

4 Afgezien van het woongebied blijft het landschap vooral agrarisch.

Kleine toevoegingen (tot max.25%) van begroeiingselementen, water en

kleine recreatieve voorzieningen.

5 Externe ontsluiting West via de Amersfoortseweg (Bunschoten) naar de

A1, en naar de Vathorst Boulevard.

Noord is met het dorpslint verbonden met West en bestaand Vathorst.

In Noord langzaamverkeersverbindingen met Vathorst.

1

2

3

4
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Stadsrandbeeld Waterzooi vanaf de westzijde

Stadsrandbeeld Waterzooi vanaf de noordzijde
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In de muziektent aan de Brink is de oplevering
van Amersfoort’s nieuwste dorp Hoge Duyst ge-
vierd. Het gaat om ruim 2700 nieuwe woningen
die samen een heerlijk gezellig dorp vormen.

De windmolen op de berg van Smink is wat 
de bezoekers direct in het oog springt. Je weet 
direct dat hier een duurzaam dorp gerealiseerd is.
Leidende gedachte en inspiratiebron voor de wijk
was de ambitie om het meest duurzame en zelf-
voorzienende dorp van Nederland te creëren.
Waar de gebruikers in het bijzonder tevreden over
zijn is het dorpsplein ‘De Brink’ waar ontmoeting
centraal staat. Ook de nabijgelegen recreatieplas
en het stadspark in het noorden van het dorp is
waar bewoners het direct over hebben. 
Het internationale expertpanel was vooral lovend
over de kwaliteit van de openbare ruimte door het
afwezig zijn van de auto’s hierin, ondanks de hoge
parkeernorm van 2 auto’s per gezin. Veel parkeren
is opgelost met centrale kleinschalige garages
waarboven speelterreinen voor de jeugd zijn 
ingericht.
Wat tot slot zeker niet onvermeld kan blijven, is dat
het voor het eerst op deze dorpsschaal gelukt is
100% zelfvoorzienend te zijn qua energie.
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Amersfoort omarmt nieuw, bruisend, duurzaam dorp Duyst 

Beelden Waterzooi duurzaam Hoog Duijst



Beschrijving door een bewoner 
(5 november, 2025)

Opgegroeid met het water en de polder vond dhr. Thomas in Duyst
een plek die naadloos aansloot bij zijn milieubewuste levensstijl.
‘Het gezellig dorp in het stoere waterland is mijn basis. De mensen
hier zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid voor elkaar en 
de omgeving.’

‘De hoofdweg meandert tussen de beide hoofdwijken door. In de
Westelijke wijk herken ik in Duyst Laag nog de slotenstructuur die
het landschap al eeuwen hebben doorsneden. Dit water is de drager
van deze klimaatbestendige wijk en verdeelt haar in kleinschalige
buurten. Door bij de ontwikkeling de 0-NAP lijn als inspiratiebron 
te gebruiken zijn natte en droge delen (in West en Noord) slim 
gecombineerd en ontstaan waterreservoirs voor droge tijden. We 
onderhouden samen het groen in onze buurten en dragen zo zelf 
bij aan leefbaarheid.
De noordelijke punt van westelijk Duyst is een prachtig moeras-
gebied met daarin een paar amfibiewoningen. De mooiste 
experimenten in de duurzame ecologische bouw: soms deels onder
of juist hoog boven water. Energieneutraal dankzij kleinschalige 
milieuvriendelijke installaties. Verrassend hoe kleine investeringen
en een bewuste levensstijl het verschil maken! We organiseren 
avonden op de Brink om met buurtbewoners de noviteiten op het
terrein van milieu en energie te bespreken. In de wijk loop of fiets ik
naar de winkels.
Waar de hoofdweg in een enorme bocht naar rechts buigt en net de
Laak passeert ligt aan de rechterhand de oostelijke wijk, Duyst Hoog.
Deze wijk is minder experimenteel maar ook hier vind je ecologische
daken, zonnepanelen en de eigen windmolentjes. Daarachter ligt
een apart stuk van de wijk waar (stads)boerderijen staan. Dat zijn
moderne agrarische bedrijven waar de bewoners van Amersfoort
een aandeel in kunnen kopen. Agrarische productie gaat hier samen
met het aanbieden van streekproducten en educatieve functies en
voorlichting over het agrarische bedrijf en cultuurlandschap. 

In Duyst Laag wandel en jog ik met uitzicht op nationaal landschap
Arkemheen-Eemland. De kostbare natuur wordt beschermd en ik 
geniet van de waterpartijen en de gevarieerde flora en fauna. In onze
wijk is gelukkig geen flat te bekennen. Net achter de wijk liggen aan
de zuidkant de sportvelden.’
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Lasagne
bruisende rustberg en wonenverde



Vathorst West

• Hoogstedelijk milieu. 3000 woningen, variërend tussen 20 en 120.woningen/ha.

• Circa 20% van de woningen in de sociale sector. 

• Zeer intensief bebouwd gebied met meervoudig ruimtegebruik: ontsluiting en 

parkeren onder, wonen, voorzieningen, werken boven, onderling gestapeld. 

Semi-privé of openbare buitenruimte als daklandschap.

• Waar lage dichtheid dubbel ruimtegebruik met water, door wonen boven, 

op en in het water. (drijvend, op palen, e.d.).

• Gebouwen met groene daken en gevelbeplanting.

• Voorzieningen verspreid in de bouwlagen en over het gebied

(bijvoorbeeld school met buitenruimte op het daklandschap).

• Zone aan de berg: ruimte voor recreatie en sportvoorzieningen op regionaal 

en stedelijk niveau in een park-setting, in combinatie met bedrijvigheid 

(leisure en werken).

• Geleidelijke overgang naar het landschap door aflopende bouwhoogtes.

Vathorst Noord

• Landschapsontwikkeling met water, bos, en recreatieve functies als overgang 

van stad naar landschap. Hieraan gekoppeld natuurwaarden.

• Sportvoorzieningen met betekenis voor de wijk.

• Sportvoorzieningen concentreren aan de oostzijde, nabij de ontsluiting vanaf 

de weg Vathorst-Corlaer.

• Overig agrarisch landschap met recreatief medegebruik.

• De agrarische functie richt zich op de aangrenzende stad.

• Kleinschalige aansluiting met langzaamverkeersverbindingen met Vathorst 

voor wandelen, fietsen en varen.

Ingrediëntenlijst

Verkeersontsluiting 
Vathorst West en Noord

• Een weg vanaf de Rondweg Noord via

Calveen over/onder de A1, direkt naar

het hart van het gebied, het park aan 

de Berg. 

• Tweede ontsluiting vanaf de 

Boulevard Vathorst. 

• Stedelijke voorzieningen in Noord 

aan oostzijde concentreren, zodat ze te

ontsluiten zijn vanaf de parallelweg

A28.
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We bouwen een stad met een optimale benutting van de ruimte door zo veel mogelijk compacte
verstedelijking toe te passen. Nieuwe concepten van openbare ruimte bieden extra aanleidingen
voor een rijk sociaal-cultureel leven.

In het grootste deel loopt de bebouwing vanaf het aangrenzende open landschap in hoogte 
op naar de berg van Smink. Bebouwing is compact en aaneensluitend, waardoor een samen-
hangend groen daklandschap kan worden gemaakt dat als tweede maaiveld betekenis krijgt
voor de bewoners. Aan de zijde van de berg wordt de hoge bebouwing door een parkstrook 
begrensd, waarin voorzieningen en bedrijvigheid zijn ondergebracht, gericht op recreatie, “fun”,
aan de berg. Bedrijventerrein in centraal of collectief beheer, combinatie van leisure en werken.
In het kleinere westelijke deel sluit het karakter met lagere, open bebouwing aan bij het lint van
Zevenhuizen.

De gedeeltelijke transformatie van dit gebied biedt een overgang van de stad naar het land-
schap en biedt natuurwaarden en recreatieruimte. Waar de agrarische functie blijft krijgt deze
duidelijke aansluiting bij de stad: “vrije erven”om te wonen, boerderijwinkels en zorgboerderijen.

Fysieke inrichting: zeer hoge dichtheid, met dubbel grondgebruik door benutting van het 
daklandschap.
Identiteit: Zeer stedelijk wonen, veel voorzieningen en ruimte (semi-privé) delen met mede -
bewoners, sport en spel centraal in het gemeenschappelijk park aan de voet van de berg.
Organisatorische aspecten: ruimtelijk concept vraagt heel gedetailleerd stedebouwkundig 
ontwerp en bijbehorende regeling van eigendom- en gebruiksverhoudingen. Experimentele 
karakter en benodigde grootschalige toepassing van dubbel-ruimtegebruik-concept moeilijk 
af te stemmen.

Voor Vathorst West ziet het ruimtegebruik er als volgt uit:
Woongebied van circa 75 ha waarin circa 3000 woningen gerealiseerd zullen worden. 
Daarnaast zal 10 ha bedrijven, 5 ha sport en recreatie en 10 ha groen gerealiseerd worden. 
Het saldo bedraagt circa € -15 tot -20 miljoen.
In Vathorst Noord zal circa 2 ha. Woningbouw (circa 12 woningen in voormalige agrarische 
bedrijfsgebouwen) en 70 ha ecologie-, groen- recreatie en sportzones ingericht worden 
(waarvan 15 ha water). 
Het saldo bedraagt circa € -30 miljoen. 

Uitgangspunten

van het scenario

Uitwerking 

voor West

Uitwerking 

voor Noord

Kenmerken

Kosten
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1 Een compact bebouwd stedelijk gebied aan de oostzijde.

En een extensief bebouwd gebied aan de westzijde.

Een centraal park in de zone aan de berg.

2 Dubbel ruimtegebruik in het compact bebouwde gebied: een continu dak-

landschap, oplopend van laag aan de noordzijde tot hoog aan de zuidzijde.

3 In het extensief bebouwde westelijk deel vormt water, slagenverkaveling

van het oude landschap, de onderlegger.

Recreatieve voorzieningen aan het centrale park, op en aan de berg.

Hoogstedelijke openbare ruimte met stegen en pleintjes aan de westzijde

en groen op de daken.

4 Vathorst Noord als afronding van de stad een inrichting met water, groen,

recreatie en cultuur.

Klein deel (25%) blijft agrarisch.

5 Externe ontsluiting West naar Rondweg Noord en Vathorst Boulevard.

Intensieve functies in Noord ontsluiten vanaf de A28 Verbindingsweg Vat-

horst-Corlaer.

Langzaamverkeersverbindingen met Vathorst.

1

2

3

4
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Stadsrandbeeld Lasagne Verde vanaf de westzijde

Stadsrandbeeld Lasagne Verde vanaf de noordzijde



Woonwijk of groen kuuroord? Wie had kunnen denken dat de wijk 
‘Berg en Wonen’ zich zou ontwikkelen tot lust- en rustoord van nationale
betekenis. De inzet van gemeente Amersfoort in 2010 was de ontwikkeling
van een duurzame wijk, ook in sociaal-cultureel opzicht. Met compacte
bouw die energieneutraal of liefst energie opleverend is en daarbij inter-
acterend met het landschap. Niet was voorzien dat mensen uit de wijde
omgeving in de rij zouden staan om in de wijk te mogen wonen. 
De gemeente besloot daarop onlangs een maximum woonperiode in te
voeren van zeven jaar om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven
met wonen in ’Berg en Wonen’ kennis te maken. 

Mevrouw Verkade, met een lichte brok in haar keel: ‘Het is heel moeilijk om 
afscheid te nemen van deze plek. Die zeven jaar waren echt veel te kort. We zijn
heel dankbaar dat we de kans hebben gekregen. Eigenlijk vind je hier het ideale
woonklimaat: betrokkenheid, stedelijke voorzieningen waarin het groene 
karakter is verweven en laagdrempelig is gehouden. Jong, oud, alle culturen 
vinden elkaar hier, zowel in de stedelijke als in de parkachtige gebieden. Ik ben
momenteel als gids actief om de groepen toeristen uit binnen- en buitenland op
de fiets, op skates of met de waterbus te begeleiden en wegwijs te maken in
deze duurzame wijk.’ 

De gemeente Amersfoort is blij dat het destijds de investering heeft gedaan.
Door de aanhoudende en groeiende woonvraag en anderzijds de recreatieve
aantrekkingskracht van het gebied, zijn de extra investeringen ruimschoots 
terugverdiend. Amersfoort zette zich in 1992 met Kattenbroek op de kaart, 
maar ‘Berg en Wonen’ maakt opnieuw en nog heviger, de tongen los.
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Mevrouw Verkade neemt afscheid van háár Berg en Wonen

Beelden Lasagne Verde berg en wonen



Beschrijving van een bewoner 
(5 november, 2025)

‘Drie totaal verschillende aanzichten in één wijk. 
Drie hele verschillende ervaringen van ‘het echte
leven’. Polderend Nederland is ‘op niveau’ gebracht.
Letterlijk! De polder is hier over de stad heen getrok-
ken als een heuvelrug van noord naar zuid. Ik hoorde
dat er zelfs plannen zijn om dit door te trekken tot
over de snelweg! 

Vanaf de noordkant, gezien vanuit het Nationaal
Landschap, ervaar ik groen en rust. Er is in Vathorst
Noord een overwegend groene zone met gespreide
woon-communities op de voormalige boerenerven.
Het groen en het gras lopen daar door in de daken
van de woongebouwen in de wijk Vathorst West en 
er zijn prachtige vijvers. Het is heel rustig en ruim 
opgezet met veel sportfaciliteiten en de gezinnen 
‘beleven’ het speelse groene buitenleven.

Vanuit Amersfoort zie ik een compacte stad liggen,
met hoogbouw. Maar omarmd door de hoge groene
wal die beschutting geeft en 24-uur levendigheid
mogelijk maakt. Dat is het stadsdeel van Vathorst
West. En wat voor een stad! Hier is 24 uur levendig-
heid en dat trekt altijd mensen aan. Er zijn verschil-
lende gestapelde lagen voor wonen, werken,
winkelen en uitgaan. De voormalige vuilstort is als
funberg logisch onderdeel van de stad geworden. Het
verkeer rijdt en parkeert grotendeels onder de grond. 
Hier zoek ik de mensen op als ik uit eten ga.

Ten Westen heb je tot slot de ‘wets’; het uitgestrekte
waterrijke deel van Vathorst West. Hier is weinig 
bebouwing. De huizen zijn groot, met een sloep aan
je eigen pier geknoopt. Hier woon ik, hier geniet ik,
met een glas wijn, een weids uitzicht met de onder-
gaande zon op ons royale terras. De combinatie van
de drie delen Vathorst, dat is voor mij het echte leven.’
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buurt bbqons kent onsgezellig dorp Zevenhuizen-Oost



Ingrediëntenlijst

Verkeersontsluiting 
Vathorst West en Noord

• West wordt ontsloten vanaf de A1 

met een weg parallel aan de A1.

• Tweede ontsluiting vanaf de Rondweg

Noord over/onder de A1.

• Een groene langzaamverkeers-

verbinding vanaf de Reinierstunnel

naar Noord.

36

Vathorst West

• Circa 2000 woningen.

• Circa 25% van de woningen in de sociale sector. 

• Suburbaan milieu met dichtheden tussen 20 woningen/ha en 40 woningen/ha.

• Voorzieningen sterk koppelen aan overgang van interne naar externe ontsluiting

(keten-mobiliteit).

• Woonbuurten die onderling verschillen en elk op zich min of meer homogeen zijn.

• Een hiërarchische auto-ontsluiting en een informeel netwerk van langzaam-

verkeersverbindingen.

• Zone aan de berg: ruimte voor sportvoorzieningen op stads- en wijkniveau 

en bedrijvigheid.

• Waterstructuur/structuur van het bestaande landschap als onderlegger voor de

ruimtelijke opzet.

• Water is sterk bepalend voor de ruimtelijke structuur. Brede watergangen.

• Aan de noordzijde een zachte overgang naar het landschap, aan de zijde 

Zevenhuizen een stevig, karakteristiek bebouwingsfront aan een ontsluitingsweg

als een robuuste laan.

Vathorst Noord

• Landschappelijk raamwerk van water, lanen, bospercelen, parksfeer. 

Hieraan gekoppeld natuurwaarden.

• Grotendeels behoud agrarische landschap. De agrarische functie richt zich op de

aangrenzende stad.

• Ontwikkelingsruimte voor wonen in het landelijk gebied: vrije erven en 

landgoedwonen.

• Kleinschalige aansluiting met langzaamverkeersverbindingen met Vathorst voor

wandelen en fietsen.



37

buurt bbqons kent onsgezellig dorp Zevenhuizen-Oost

Uitgangspunten

van het scenario

Uitwerking 

voor West

Uitwerking 

voor Noord

Kenmerken

Kosten

We maken een stedelijk gebied dat zich kenmerkt als een suburbaan milieu, 
gericht op de A1 als “bestaansbron” van deze woonplaats. Een vooral sociaal-
cultureel stabiel milieu staat daarbij voor ogen.

Het stedelijk gebied ligt letterlijk los van het bestaande Vathorst door een
groene corridor. Het wordt ruimtelijk geleed (door middel van watergangen) in
gelijkwaardige “buurten”. Binnen een buurt wordt een min of meer homogeen
woonmilieu gemaakt, de buurten zullen onderling verschillen. De buurten 
worden vanaf de westzijde (A1) ontsloten. Voorzieningen (scholen, winkels) 
liggen hier in de overgangszone naar de buitenwereld. De zone aan de berg is
voor bedrijven en (sport-)voorzieningen.

Maximaal de helft van het gebied wordt ontwikkeld voor water, natuur, 
landschap en recreatie. Waar de agrarische functie blijft krijgt deze duidelijke
aansluiting bij de stad: “vrije erven”om te wonen, boerderijwinkels en zorg-
boerderijen, agro-toerisme. Een “nieuw landgoed” kan deel uitmaken van deze
ontwikkeling.

Fysieke inrichting: een tamelijk traditioneel en -volgens de huidige maatstaven-
marktconform woongebied en bedrijventerrein. 
Identiteit: Het is een dorp voor forenzen, die thuis “cocoonen”. Het buurtgevoel
(“ons kent ons”) kan zich hierbij gemakkelijk ontwikkelen zonder bijzondere 
eisen aan het samenleven te stellen.
Organisatorische aspecten: de wijze van ontwikkelen kan grotendeels een 
voortzetting van de Vathorst-benadering zijn. Delen in zelfbeheer laten 
ontwikkelen is ook een optie.

Voor Vathorst West ziet het ruimtegebruik er als volgt uit:
Woongebied van circa 75 ha waarin circa 2000 woningen gerealiseerd zullen
worden. Daarnaast zal 5 ha bedrijven, 5 ha sport en 15 ha groen gerealiseerd 
worden. Het saldo bedraagt circa € -10 tot -15 miljoen.
In Vathorst Noord zal geen woningbouw gerealiseerd worden maar is er ruimte
voor 60 ha ecologie-, groen- recreatie en waterberging ingericht worden. 
Het saldo bedraagt circa € -40 miljoen. 
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1 Een groenzone als afronding van bestaand Vathorst.

West wordt een afzonderlijk woongebied.

Een zone met bijzondere functies in de tussenzone bij de berg van Smink.

De punt blijft groen.

2 Opdeling in buurten op basis van landschap (slagenverkaveling).

3 Externe ontsluiting op de A1 gericht.

Voorzieningen aan de centrale ontsluiting.

4 Buurten met eigen ontmoetingsplekken.

Een netwerk van informele verbindingsroutes.

5 Vathorst Noord, deels handhaven bestaand landschap.

Voor 25-50% landschapsontwikkeling t.b.v. recreatie, water, natuur en 

bijzondere woonvormen.

6 Externe ontsluiting West naar A1 en naar de Rondweg Noord (dus los van

bestaand Vathorst).

In Noord langzaamverkeersverbindingen met bestaand Vathorst.

1

2

3

4
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Stadsrandbeeld buurtbbq vanaf de westzijde

Stadsrandbeeld buurtbbq vanaf de noordzijde



Wij hielden, voorafgaand aan de feestelijkheden, een
eigen journalistiek onderzoek naar de achtergronden
van deze grote tevredenheid:
Eenmaal in de wijk kom je bijna als vanzelfsprekend
eerst de ‘buurtburgemeester’ tegen: “Als buurtburge-
meester ben ik het luisterend oor van de mensen in de
wijk. Ik zorg voor sociale cohesie door het organiseren
en aanbieden van activiteiten. In Zevenhuizen-Oost
doet vrijwel iedereen actief mee aan de samenleving.
Voorbeelden van activiteiten zijn zelfbeheer van wijk
en natuur zoals: wilgenknotten en sloten uitbaggeren.
Een buurtburgemeester wordt gekozen en vertegen-
woordigt 500 huishoudens. We houden ondermeer
contact via een wekelijks spreekuur in de buurtkroeg
‘Het Kloppend hart’.

Een wijkbewoner vroegen we naar de meest positieve
kenmerken van Zevenhuizen-Oost: “We kennen elkaar
hier goed en we weten wat we aan onze buren heb-
ben. We houden er dezelfde gewoontes op na. Hier
wonen Ons Soort Mensen. Het is hier ook lekker groen.
Je leeft als het ware in het landschap. De kinderen
leren zo vanzelf wat de natuur ons te bieden heeft en
zien bijvoorbeeld waar de melk vandaan komt. Je ont-
moet elkaar hier bij de Brede School. Ook bewoners
zonder kinderen genieten hier van hun avondmaaltijd
of lunch. De hoge woningprijs van destijds is nu geen
probleem meer: ons huis levert met al die zonne-
energie nu geld op. Wij zijn erg blij met de investering
die we toen hebben gedaan.”

De buurtburgemeester stopt ons nog de uitslag van 
de verkiezing van het mooiste gebouw toe: “Op 3: het
Landhuis in jaren ’30 stijl, op 2: de Kloostertuin en op 1:

Ons-kent-ons-buurten bieden sociale binding en culturele verrassing
Koning Willem Alexander, Koningin Maxima en kroonprinses Amalia overhandigen de Award tijdens een
feestelijke wijkbijeenkomst. De toekenning van de award is gebaseerd op een uitgebreid tevredenheidon-
derzoek onder bewoners en gebruikers van Zevenhuizen-Oost. 

het prachtige ontwerp van de ABC-school, waar je een-
voudigweg niet omheen kunt. Niet alleen een fysiek
prachtig ontwerp, maar ook een sociaal ontwerp. De
automatische ontmoetingsplek van de wijk.”

Stedenbouwkundige A. wil nog wel even terugblikken
op zijn visie van destijds: “We hebben het polder-
landschap als onderlegger gebruikt voor ontwerp en 
inrichting. Dat levert, samen met het achterliggende
landschap en de aangelegde waterpartijen, een duide-
lijk en toch ook spannend gebied op. Je kunt vanuit 
het hart van de wijk zo de polder inkijken, terwijl de
woningen in intieme buurten bijeen staan. Onderling
zijn de buurten zeer divers. Terwijl binnen de buurten
zelf vooral homogeniteit bestaat in ontwerp, typologie
en prijs en uiteindelijk ook in bewonerssamenstelling.”
Ten slotte klimmen we naar de top van de berg van
Smink. Daar is uiteindelijk de kloostertuin gerealiseerd,
waarin bewoners een moment van stilte en meditatie
kunnen ervaren.

De voorvechter van de kloostertuin – indertijd wijk -
pastor – vat het als volgt samen: “Hier in deze tuin
kom je helemaal tot rust. Je bent zo hoog boven alles
verheven en toch zo dichtbij. Je kunt van hieruit vrijwel
heel Amersfoort en Zevenhuizen-Oost zien. Zo ver weg
en toch zo dichtbij.”

Al met al concluderen we dat de prijs zeer terecht is
toegekend aan Zevenhuizen-Oost. De tevredenheid
van bewoners en gebruikers is zeer hoog. Het zou ons
niet verbazen als prinses Amalia nog eens overweegt
zich op een van de landgoederen aan de noordkant
van de wijk te vestigen.
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Zevenhuizen-Oost wint Duurzaamheids en Diversiteits Award 20

Beelden buurtbbq gezellig dorp Zevenhuizen-Oost



Beschrijving van een bewoner 
(5 november, 2025)

‘Het is zo gezellig in onze wijk Zevenhuizen-Oost’;
aldus mevrouw Van Kooten. ‘Het voorbeeld van in-
tiem leven in een moderne wereld. Het is hier echt
een heerlijke plek, ook voor de kinderen. Ik ken ieder-
een omdat we elkaar regelmatig ontmoeten op het 
winkelplein met die leuke bankjes en terrasjes of in
‘Het Kloppend Hart’. Er is hier van alles te doen en
veel draait op vrijwilligers. De zomerbuurtfeesten 
zijn beroemd. ’s Winters zijn er de wijnproeverij, de
lampionoptocht en de kerstmarkt. We proberen altijd
vrienden naar onze wijk te halen als er een huis te
koop staat. Zo houd je het gezellig. 

Er is één hoofdweg aan de Westkant van ons 
moderne dorp, dit is ook de duidelijke grens met het
omringende landschap. Dankzij de vijf afslagen rij je
zo de buurten in. Zo is het voor mij maar één kort ritje
om vanaf de snelweg op weg naar huis even bood-
schappen te doen, bij de stomerij langs te gaan en
onze dochters bij de naschoolse opvang op te halen.
Alle voorzieningen zijn hier dicht bij elkaar.

De buurten hebben elk een eigen karakter. In het ene
buurtje heb je hofjes, in de andere een deels over-
dekte Jeu de Boulesbaan of openbare loggia’s; 
allemaal erg gezellig om bij te kletsen als de kinderen
spelen. Elke buurt is omsloten door een vaart of sloot,
net als bij de omliggende weilanden. De huizen zijn
praktisch, mooi, degelijk en ruim. Hier hebben we 
gelukkig niet van die rare opvallende bouwsels!
Aan de noordkant is er de Laak met daarachter een
landschappelijk gebied waar het goed wandelen en
fietsen is. Sommige voormalige boerderijen hebben
een bijzondere functie gekregen zoals de kinderboer-
derij en de heemtuin. We wandelen op vrije dagen
ook graag naar de kloostertuin op die grote bult waar
eerst een vuilstort was. Je hebt daar een mooi uit-
zicht. Ja, in Zevenhuizen-Oost is het echt 
thuiskomen!’

025!

41



De vier gerechten die zijn gemaakt tijdens de 
tweede creatieve sessie en de verdiepingsslag erna 
zijn beoordeeld op betaalbaarheid. Voor elk gerecht
moeten immers ingrediënten ingeslagen worden, ze
moeten worden verwerkt en opgediend. Daar hangt
een prijskaartje aan.

De kostprijs van de gerechten Vathorst West en Noord 
is opgebouwd uit de volgende, voor te bewerken 
ingrediënten:
• De aankoop van ruwe grond
• De kosten van de afkoop voor het slibdepot
• Het bouw- en woonrijp maken
• De grote infrastructuur (water, groen en verkeer)
• De kosten van engineering (planvoorbereiding- 

en planuitvoeringskosten)
• De rentebijschrijving op al deze ingrediënten.

Het streven is dat de kostprijs wordt terugverdiend
door de verkoop van deze ingrediënten als terreinen
voor woningbouw, voorzieningen en commerciële
functies aan de afnemers.

De prijskaart is indicatief. De invulling van sommige
onderdelen is in dit stadium op weg naar de defini-
tieve ontwikkelingsmodellen nog globaal. Daarbij
speelt ook mee dat de voorbewerkte ingrediënten pas
over ruim tien jaar geleverd hoeven te worden. Tegen
die tijd kunnen diverse ontwikkelingen van invloed zijn
geweest op woningmarkt, draagkracht van klanten en
de kosten van ingrediënten. Bij elke wijziging van de
scenario’s treden gaandeweg mee- en tegenvallers op. 
Een goede marktverkenning, risicoanalyse en buffer-
vorming tussen kosten en opbrengsten is noodzakelijk
om de tegenvallers te kunnen opvangen en de gerech-
ten op de juiste wijze aan te passen. 
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Er zijn vier scenario’s ontwikkeld en elk scenario heeft zijn specifieke aard en smaak. 
Op dit moment ligt de kostprijs van de vier gerechten hoger dan de te verwachten op-
brengst. In de prijskaart is nog geen rekening gehouden met eventuele bijdragen van
andere overheden. Er is wel uitzicht op economische uitvoerbaarheid, maar dat vergt de
nodige inspanning. 
In het conceptuele stadium waarin de plannen en ideeën zich nog bevinden zijn niet
alle ingrediënten te voorzien van een prijskaartje. Sommige ingrediënten zijn zonder
extra kosten in te brengen in de gerechten maar bij een aantal bestaat nu reeds het 
vermoeden dat er een duidelijke invloed zal zijn op de prijs. Het is echter nu nog niet
mogelijk om in kwantitatieve zin aan te geven hoe groot de invloed zal zijn. Dit zal
nader uitgewerkt moeten worden. 

Korte toelichting
• Een belangrijk ingrediënt zijn duurzame oplossingen en ontwikkelingen. Voor de

grondexploitatie is geen rekening gehouden met verminderde opbrengsten als 
gevolg van duurder uitvallende bouw exploitaties. De verwachtingen zijn dat duur-
zame ontwikkelingen in de bouw uiteindelijk rendabel te realiseren moeten zijn en
in ieder geval niet ten laste hoeven te komen van de grondexploitatie. Duurzame
ontwikkelingen die extra ruimtebeslag vergen zullen echter wel financiële druk 
leggen op de grondexploitatie. Daarbij dienen ook meegenomen te worden de “ruim-
tereserveringen” die zorgen voor faseringskosten.

• Het creëren van een recreatief daklandschap zal behoorlijke extra bouw-
kosten meebrengen waarvan het de vraag is of deze rendabel te maken zijn. 

• De aankoop en inrichting van de berg Smink is niet meegenomen in de grond-
exploitatie.

• In de berekeningen is rekening gehouden met 1 ontsluitingsweg richting de A1. 
Een extra ontsluiting zorgt mogelijk voor extra kosten.

• Voor alle varianten geldt dat in het ruimtegebruik rekening is gehouden met 5 ha
voor voozieningen en 10 ha voor de hoofdinfrastructuur.

Alle scenario’s zijn in een voorlopige grondexploitatie doorgerekend, zodat er een indruk
is van de haalbaarheid. De voorlopige berekeningen van de gepresenteerde scenario’s
hebben nog een negatief saldo met een bandbreedte van € -10 tot -20 miljoen. In de
berekeningen is naast de kosten voor verwerving en bouw- en woonrijp maken, 
rekening gehouden met één ontsluitingsweg, het waar nodig verleggen van een 
gasleiding en de afkoop van bagger. In dit stadium van de scenario’s zijn echter nog niet
alle ingrediënten meegenomen in de ramingen. Ook is er geen rekening gehouden met
eventuele bijdragen van andere overheden. In het vervolgtraject zullen bij de ontwikke-
ling van de ontwikkelingsmodellen de mogelijkheden voor optimalisatie onderzocht
worden en de exploitaties sluitend gemaakt worden.
Voor het beheer van Vathorst West wordt uitgegaan van het beheer voor Vathorst. 
Mogelijke beheerskosten zijn in deze fase nog niet meegenomen in de planvorming.
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Zoals in de keuken bepaalde regels gelden voor 
het koken en hygiëne, gelden er ook regels bij gebieds-
ontwikkeling als het gaat om het Europese aan-
bestedingsbeleid. In oktober 2008 heeft het Ministerie
van Binnenlandse zaken de gemeenten geadviseerd 
hoe er in gebiedsontwikkeling met de Europese 
aanbesteding kan worden omgegaan. 

Beoordeelt moet worden of er een Europese aan-
bestedingsplicht is. Hierbij wordt gekeken of er sprake is
van een overheidsopdracht in de zin van de Europese
aanbestedingsrichtlijn. 

Daarvoor is vooral van belang of de gemeente eisen
stelt aan het project die verder en/of gedetailleerder
gaan dan wat publiekrechtelijk is geoorloofd in een 
bestemmingsplan, beeldkwaliteitplan of exploitatie-
plan. Dit worden zogenaamde projectspecifieke eisen
genoemd. 

Zolang het gaat om wettelijke regels (bijvoorbeeld uit
het Bouwbesluit), of algemeen beleid van de gemeente,
is er vooralsnog geen aanbestedingsplicht. 
Bouw- en woonrijp maken en het ontwikkelen van
openbaar gebied dienen altijd aanbesteed te worden,
wanneer de kosten meer dan € 5.278.000,- zijn. 
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De samenwerking; 
de tafelgasten en de tafelschikking

Diverse partijen hebben in Vathorst West en Noord be-
langrijke grondposities ingenomen. Om straks het de-
finitieve gerecht voor Vathorst West en Noord te
bereiden, zal er een keuze gemaakt moeten worden
hoe we met de marktpartijen en hun grondposities
omgaan. Dat kan op verschillende manieren. Bij de
keus die we maken gaat het onder andere om de mate
van regie. Wie zwaait de scepter in de keuken en wie
roert er in de pannen? 
Bij de keuze voor een samenwerkingsmodel zijn een
aantal elementen van belang, te weten: de grondposi-
ties, de hoeveelheid zeggenschap die de gemeente wil,
het risico dat de gemeente wil dragen,  het realiseren
van kwaliteitswensen en ambities, de financiële draag-
kracht van de gemeente, de doorlooptijd en complexi-
teit van de ontwikkeling en de capaciteit van het
gemeentelijk apparaat.

Bij het beschrijven van de verschillende ontwikkelings-
strategieën worden de bestaande grondposities als
uitgangspunt genomen. Vanuit deze posities worden
de mogelijke keuzes in grondtransacties beschreven
die kunnen leiden tot verschillende ontwikkelingsstra-
tegieën.
In Vathorst West zijn er ongeveer vier soorten grond-
posities. Gronden in eigendom van de gemeente (de
baggergronden), gronden van de marktpartijen (de
driehoek), gronden van het OBV (call-optie  voor het
overhoeken) en de overige gronden van verschillende
kleine grondeigenaren.
Doordat de grondposities daardoor redelijk overzichte-
lijk zijn, kunnen er drie verschillende basismodellen
voor de ontwikkelingsstrategie benoemd worden.
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De mogelijke keuzes zijn in het kort: 
• alle gronden naar de marktpartijen (we laten de cate-

ring verzorgen: het model van zelfrealisatie met ex-
ploitatieplan of (anterieure)  overeenkomst), 

• alle gronden naar de gemeente (we gaan zelf als kok
aan de slag: het traditionele model met eventueel een
bouwclaim) of 

• alle gronden in de Joint Venture ( we werken samen
met een team koks: het model van wel of niet in een
Gemeenschappelijk exploitatie maatschappij (GEM).

Het is echter nu nog niet het moment om al een keuze te
maken voor een samenwerkingsvorm. De keuze voor een
samenwerkingsmodel moet bepaald worden aan de
hand van de uiteindelijk gekozen ontwikkeling van Vat-
horst West en Noord en de bijbehorende exploitaties.
De ambities, die door de gemeenteraad in de uiteindelijk
gekozen scenario’s worden vastgelegd, bepalen voor een
belangrijk deel welke samenwerkingsvormen mogelijk
zijn. De ambities bepalen bijvoorbeeld de mate van stu-
ring die nodig is om die ambities te realiseren. De regie-
en sturingsmogelijkheden voor de gemeente verschillen
per samenwerkingsvorm. Ook de risico’s en de opbreng-
sten verschillen per scenario en de verdeling verschilt per
samenwerkingsvorm.
De samenwerkingsvormen moeten dus niet de ambities
voor Vathorst West en Noord bepalen.

Wel willen we u alvast een indruk geven van de moge-
lijke gevolgen van een keuze voor een samenwerkings-
vorm. Hieronder worden  de verschillende basismodellen
kort beschreven. In de notitie met de uiteindelijke voor-
stellen voor ontwikkelingsmodellen zal uitvoerig inge-
gaan worden op de mogelijke keuzen voor een
samenwerkingsmodel.  
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1. Private grondexploitatie (zelfrealisatie met exploitatieplan/-overeenkomst)

Mate van regie
De mate van regie wordt in dit model
vooral bepaald door de instrumenten
bestemmingsplan en exploitatieplan en
het beeldkwaliteitplan.
In het exploitatieplan kunnen verschil-
lende elementen geregeld worden. De
kwaliteit openbare ruimte, groen en de
verdeling van woningcategorieën. In het
bestemmingsplan kan het percentage
van sociale huurwoningen en woningen
die onder particulier opdrachtgever-
schap dienen te worden gebouwd 
worden vastgelegd. In het bijbehorende
exploitatieplan kan het woningbouw-
percentage naar bouwkavels worden
vastgelegd. Verder kunnen in het 
exploitatieplan eisen worden gesteld
voor de kwaliteit van de openbare
ruimte en de fasering. In de grond-
exploitatiewet is vastgelegd dat 
bovenplanse vereveningskosten in het
exploitatieplan verhaald kunnen 
worden als er rekening wordt gehouden
met drie voorwaarden, zijnde profijt,
causaliteit en proportionaliteit. 
De kosten van Vathorst Noord kunnen
voor een deel in het exploitatieplan 
opgenomen worden. 
Ook de afkoopkosten van de bagger
kunnen meegenomen worden in het 
exploitatieplan als verwervingskosten.

In dit model komt het eigendom van de grond bij de marktpartijen te liggen en
daarmee ligt ook het risico van de realisatie van de grondexploitatie bij de
marktpartijen.
De gemeente zorgt voor haar publieke taken. In het model van zelfrealisatie kan
de gemeente sturen met behulp van het bestemmingsplan, beeldkwaliteitplan
en het bijbehorende exploitatieplan /-overeenkomst.  De marktpartijen moeten
voldoen aan de randvoorwaarden die de gemeente stelt in het bestemmings-
en het exploitatieplan.  De marktpartijen maken de grond bouw- en woonrijp,
ontwikkelen het vastgoed, leggen de infrastructuur en de openbare ruimte aan. 
Eventuele kosten voor de aanleg van de infrastructuur en de ontsluitingsweg,
de openbare ruimte of Vathorst Noord kan de gemeente verhalen via een 
anterieure overeenkomst of via een exploitatie-plan.
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2. Publiek-private grondexploitatie: Joint Venture model 

Mate van regie
De ontwikkeling van circa 3000 wonin-
gen neemt een aantal jaren in beslag.
Een woningproductie van 300 tot 600
woningen is maximaal in verband met
de realisatie en afzetmogelijkheden. Dit
betekent dat de realisatie van Vathorst
West tussen de 5 tot 10 jaar kan duren. 
In zo’n periode kunnen de markt en/of 
de wensen van de kopers veranderen. 
In dit model is er een relatief hoge mate
van regie door de gemeente mogelijk.
De gemeente is immers een van de aan-
deelhouders en kan in een stuurgroep
tussentijds bijsturen en de planvorming
of realisatie aanpassen aan de wensen
en markt mogelijkheden van dat 
moment. 
Overigens kan het Ontwikkelingsbedrijf
Vathorst ook als GEM gekozen worden.

In dit model wordt er een samenwerkingsorganisatie, een zogenaamde “joint
venture” opgericht, een Grond Exploitatie Maatschappij (GEM), om kennis en
kunde  en het risico met de markt te delen. Door de verschillende grond-
eigendommen kan het makkelijk zijn om de grondeigendommen centraal in te
brengen in de GEM. Er kan gekozen worden voor een GEM die uitsluitend grond
produceert (bouw- en woonrijp maakt) en vervolgens in concurrentie uitgeeft.
De marktpartijen brengen hun gronden van Vathorst West in bij de GEM. Ook de
gemeente brengt haar gronden (baggergronden en Vathorst Noord) in bij de
GEM. Vervolgens zorgt de GEM voor de locatieontwikkeling die bestaat uit het
bouw- en woonrijp maken van de gronden, aanleg van infrastructuur en open-
bare ruimte. Na voltooiing van het bouw- en woonrijp maken zorgt de GEM voor
de uitgifte van de gronden (de herverdeling van gronden en de verkoop van
gronden) aan partijen en eventueel derden. 
Het risico van de grondexploitatie wordt door de gemeente en de marktpartijen
gedeeld.

Mate van regie
Ook in het traditionele en het bouwclaim
model is de mogelijkheid van regie 
door de gemeente beperkt tot het stellen
van de publiekrechtelijke eisen in het 
bestemmingsplan, beeldkwaliteitplan 
en exploitatieplan. Als de gemeente 
projectspecifieke eisen stelt voor de ont-
wikkeling van Vathorst West, dan kan ze
de grond niet via een bouwclaim model
uitgeven. Immers, ze kan niet voldoen
aan de voorwaarde van de private 
partijen om de grond met een recht op
bouwkavels terug te geven.
Het recht om te bouwen op de bouwka-
vels zal dan aanbesteed moeten worden.

Hieronder valt het traditionele model, waarin de overheid zelf alle grond 
verwerft of in bezit heeft en deze bouw- en woonrijp weer uitgeeft. Ook het
bouwclaimmodel valt hieronder, waarin private partijen hun gronden over-
dragen aan de overheid en in ruil hiervoor andere bouw- en woonrijpe gronden
terugkrijgen. Bij overdracht verbinden private partijen gemeente aan de voor-
waarde dat zij in aanmerking komen voor een aantal bouwkavels om bouw-
productie  te realiseren. Het  risico van de grondexploitatie is volledig in handen
van de gemeente.

3. Publieke grondexploitatie: Traditioneel model, bouwclaimmodel)



Over smaak valt te twisten. Daar gaan we bij de gerechten in dit kookboek juist
van uit. Welke gerechten, of ingrediënten daaruit, vallen in de smaak? Moet er
één nieuw gerecht van worden gemaakt of meerdere? Het is aan de gemeente-
raad om daarover te discussiëren en antwoorden mee te geven aan de deelne-
mers voor de derde creatieve sessie. In die sessie zal gewerkt worden aan één of
meerdere ontwikkelingsmodellen. Daarin zullen richtinggevende mogelijkheden
worden aangegeven voor de toekomstige structuur van Vathorst West en Noord
en de achterliggende inrichtingsprincipes.

De gemeenteraad kan de ingrediënten kiezen uit de voorraadkast. Het zijn de 
ingrediënten die ook gebruikt zijn in de voorbeeldgerechten. De voorbeeld-
gerechten zijn gemaakt om verschillende toepassingen van de ingrediënten te
laten zien met de mogelijke gevolgen voor inrichting en ontwerp.
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Ook zijn de gerechten samengesteld om te laten zien dat met deze 
ingrediënten betaalbare gerechten gemaakt kunnen worden. 
Sommige ingrediënten passen in alle menu’s, anderen zijn nog niet
gebruikt omdat ze later aan de voorraadkast zijn toegevoegd.

Bijzondere ingrediënten
De ijzeren voorraad vormt de basis voor alle gerechten die door de
deelnemers van de creatieve sessies zijn gemaakt. Daarnaast konden
zij de voorraadkast aanvullen met hun eigen ingrediënten. 
Naderhand zijn daar aan de hand van onderzoeksateliers nog extra 
ingrediënten aan toegevoegd om de gerechten verder te kunnen 
verfijnen en van elkaar te kunnen onderscheiden.
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Ingrediëntenlijst

U kunt aankruisen welke 
ingrediënten u als suggestie 
wilt meegeven voor het 
ontwikkelingsmodel.

Ingrediënten die gebruikt 
moeten worden, omdat ze in de
scenario’s algemeen wenselijk en
mogelijk zijn bevonden:

Een duurzaam watersysteem 

(zie verderop wat dit kan betekenen),

Een groene/ natte invulling van de

noordwest punt van West voor het zo

groot mogelijk houden van de afstand

tussen Bunschoten en Amersfoort.

Een “zachte”overgang aan de noord-

zijde van het bebouwd gebied naar het

landschap door beperking van de

bouwhoogtes aan de rand.

Benutting van de zone aan de berg voor

bedrijvigheid en (sport-)voorzieningen.

Ingrediënten op de plank “Wonen”
De hoeveelheid woningen kan variëren: 3000, is als maximum gesteld, 

2000 kan op een bepaalde manier ook tot een haalbaar plan leiden.

Dorps wonen, lage dichtheid.

Wonen in hoge dichtheid, samen met andere functies

(voorzieningen, bedrijven, openbare ruimte op het dak).

Wonen met 15% sociale sector woningen.

Wonen met 20% sociale sector woningen.

Wonen met 25% sociale sector woningen.

Ruimte voor particulier opdrachtgeverschap (vooral in minder hoge dichtheden).

Ruimte voor collectief opdrachtgeverschap in lage of hoge dichtheden.

Werken aan huis, kan zowel bij wonen in hogere als in lagere dichtheid.

Wonen bij bedrijven (in de zone aan de berg als beëindiging van de stort 

dit mogelijk maakt).

Wonen bij bedrijven ( bedrijven in het woongebied een plaats geven, 

door stapeling van functies).

Wonen in het landelijk gebied op boerderij-erven.

Wonen in het landelijk gebied op een nieuw landgoed.

Ingrediënten op de plank “Stedelijke structuur”
Landschappelijke structuur (slagenverkaveling) als onderlegger voor 

de stedelijke (water-)structuur.

Compacte stad, eenvoudige basisstructuur, variabele invulling.

Compacte stad met meervoudig grondgebruik, nieuw openbaar maaiveld op 

dakniveau.

Dorps milieu, organisch, ontspannen, individualistisch.

Suburbaan milieu, rationeel in hoofdlijnen, homogeen op buurtniveau, 

variatie tussen de buurten.

Ingrediënten op de plank “Parkeren”
Traditioneel, één parkeerplaats op eigen erf, één in de openbare ruimte 

(past vooral in dorpse en suburbane stedelijke structuur).

Collectief onder de bebouwing (meervoudig grondgebruik in compacte 

verstedelijking).
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Ingrediënten op de plank
“Economie”

Combinatie wonen en werken 

stimuleren.

Broedplaatsen voor creatieve economie

Werkgebied als “werklandschap” met

groen, recreatie, leisure, fun.

Gethematiseerd bedrijventerrein 

(b.v. direct marketing-custom made).

In Noord agro- en ecotoerisme.

Bedrijventerrein in centraal of collectief

beheer, enkele grote verhuurders die

blijvende kwaliteit garanderen.

Ingrediënten op de plank 
“Ontsluiting”

Ontsluiting vanaf de A1-Amersfoortse-

weg, parallel aan de A1.

Ontsluiting vanaf de A1-Amersfoortse-

weg, boven Zevenhuizen langs.

Ontsluiting vanaf de A28 door 

Vathorst Noord naar West.

Ontsluiting vanaf de Rondweg Noord

over de A1 heen.

Verbinding met de Boulevard Vathorst

als tweede ontsluiting van West.

Interne ontsluiting structuur als 

“raster”.

Interne ontsluiting structuur als 

“boomstructuur”.

Recreatief routenetwerk in Noord , 

verbonden met Vathorst.

Langzaamverkeersroute door de 

Reinierstunnel in een groene corridor

naar Vathorst Noord.

Ingrediënten op de plank “Duurzaam watersysteem”
Klimaatbestendig bouwen betekent rekening houden met wateroverlast. 

Ophogen is daarvoor de beste garantie. Opgehoogd gebied kan, onder vrij verval,

zonder watergangen (scheelt grondgebruik) neerslag afvoeren naar de omgeving.

Ophoging van het te verstedelijken gebied lijkt in ieder geval wenselijk bij 

intensieve verstedelijking waarbij parkeren en andere functies onder de 

bebouwing nodig is.

Niet ophogen vraagt een goede ontwatering en waterberging, dus watergangen.

Hier betekent klimaatbestendig: drijvende woningen, paalwoningen, e.d.

Berging piekneerslag op daken, groenstroken en in straatprofielen.

Zandwinning in de directe omgeving kan in Noord of in de vrij van bebouwing 

te houden punt van West. Het levert een waterplas op die meerdere functies kan

hebben: Zandwinning + Natuur + Recreatie + Waterbuffer voor droge periodes +

Plek voor “amfibisch wonen” (drijvend of op palen).

Indien zandwinning in de noordwest hoek van West ligt, dan kan dit water op 

polderpeil een element zijn in de vaarverbinding naar Bunschoten-Rengers-

wetering. 

Een nieuw concept voor de totale waterhuishouding van de wijk kan zorgen voor

vasthouden en benutten van schoon water. Voorbeeldproject Sneek kan via schaal-

vergroting toepasbaar worden gemaakt voor de hele wijk. Een dergelijk systeem

gaat er van uit dat huishoudelijk afvalwater binnen de wijk wordt gezuiverd 

(geen energieverslindend transport naar de RWZI) en dat gezuiverd water bijdraagt

aan het schoon en op peil houden van het stedelijk water. 

Het systeem levert bovendien gas als product van vergisting van “zwart water” 

en biomassa, en fosfor dat als meststof waarde kan hebben. Daarnaast komt nog

slib vrij. 

Ingrediënten op de plank “Duurzaam bouwen”
Cradle to cradle, dat wil zeggen aanpasbaar, herbruikbaar, flexibel.

Zelfvoorzienende energiehuishouding door zonnecellen, windmolens, 

warmteopslag, etc.

Klimaatbestendig bouwen in relatie tot water: drijvende woningen, drijvende

openbare ruimte.

Waterberging in groen en op daken.

Overkapping wegen om hinder te beperken en voor het opwekken van energie.

Ingrediëntenlijst
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Diverse “smaakmakers”
Specifieke eisen stellen aan 

duurzaamheid: ambitieniveau bepalen

(“CO2-neutraal”), of bijzondere inzet ten

aanzien van energieopwekking, of juist

waterhuishouding.

Nieuwe vormen van initiatief, 

participatie, eigenaarschap en beheer

nastreven.

Kunst van begin af aan in de 

planvorming meenemen.

Ingrediënten op de plank “Voorzieningen”
Voorzieningen concentreren in het hart van de wijk (b.v. aan een brink).

Stedelijke voorzieningen in Noord aan oostzijde concentreren, zodat ze te 

ontsluiten zijn vanaf de parallelweg A28.

Voorzieningen concentreren aan de ontsluitingsstructuur ten behoeve van 

“ketenmobiliteit”.

Voorzieningen spreiden en flexibel maken in omvang, functie, ontwikkeling 

in de tijd.

Grootschalige voorzieningen aan de berg (sport, leisure, fun).

Park met (stedelijke) voorzieningen en bedrijvigheid aan de berg.

Wijk- en stedelijke sportvoorzieningen in Noord.

Bovenstedelijke voorzieningen (sport, cultuur) in Noord.
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Voorraadkast
De ijzeren voorraad: de kaders uit de startnotitie

In de startnotitie zijn door de gemeenteraad de kaders vastgesteld waaraan de
scenario’s voor Vathorst West en Noord moeten voldoen. Deze kaders zijn de
vaste ingrediënten, die in alle menu’s aanwezig moeten zijn. Ze komen dan ook
uit de voorraadkast met de “ijzeren voorraad”.

ijzeren inhoud
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Ruimtelijke kaders 
Vathorst Noord 

• Duurzaamheid en groen

Vathorst Noord wordt ingericht als een

aaneengesloten groen recreatief uit-

loopgebied van 150 ha voor met name

Amersfoort Noord. Het bestaande groen

wordt zorgvuldig ingepast. 

• Nationaal Landschap 

Arkemheen Eemland

Door de ontwikkeling van Vathorst

Noord wordt de recreatiedruk op de 

polder Arkemheen en het Hoevelakense

bos verminderd. 

Vathorst Noord vormt straks een 

landelijke overgang van Vathorst naar

Nationaal Landschap Arkemheen

Eemland.

Ruimtelijke kaders 
Vathorst West

• Volkshuisvesting

Voor de woningbouw wordt, naast de woonvisie, het volkshuisvestingsvraagstuk

als uitgangspunt genomen, zoals die verwoord is in de ontwikkelingsvisie 

NV Utrecht. Er worden verschillende woningcategorieën (sociale woningbouw,

vrije kavels) in beeld gebracht. Maximaal kunnen er 3000 woningen gebouwd 

worden.

• Bereikbaarheid

Om de bereikbaarheid van Vathorst te verbeteren lijkt er een extra ontsluiting

nodig voor Vathorst West, zonder dat dit tot sluipverkeer van de A1-A28 in de wijk

Vathorst leidt. De bereikbaarheid van voorzieningen is ook een belangrijk aan-

dachtspunt.

• Parkeren

De parkeernorm voor Vathorst West wordt 2.0 parkeerplaatsen per woning. Bij de

inrichting van parkeervoorzieningen wordt gezocht naar nieuwe oplossingen voor

parkeren naast gebouwde parkeermogelijkheden en parkeren op eigen terrein.

• Nationaal Landschap Arkemheen Eemland

Er dient voldoende open ruimte te blijven in het gebied tussen Bunschoten en

Amersfoort. Belangrijk is dat er een goede landschappelijke overgang van Vathorst

West naar het Nationaal Landschap ontwikkeld wordt.

• Voorzieningen

De voorzieningen in Vathorst West zijn afgestemd op de wijk. Eventueel kunnen er

stedelijke voorzieningen geplaatst worden.

• Stortplaats

De milieu- en hinderzone rondom de stortplaats moeten een goede ruimtelijke in-

vulling krijgen. Onderzocht dient te worden of er mogelijkheden zijn voor bedrij-

ven of voorzieningen voor sport of leisure.

Financiële kaders Vathorst West en Noord

• De ontwikkeling van Vathorst West moet minimaal de boekwaarde van 20 miljoen euro voor de financiering

van de afkoop van de baggerproblematiek goedmaken.

• Vathorst West en Noord worden financieel in samenhang ontwikkeld.
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Gemeente Amersfoort

Sector Stedelijke 

Ontwikkeling en Beheer, 

Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling 

Postadres

Postbus 4000

3800 EA Amersfoort

Bezoekadres

Stadhuisplein 1

3811 LM Amersfoort

T 033 469 51 11

I www.amersfoort.nl

‘Aan Tafel’ is een werkdocument van de gemeente Amersfoort. 
Het vervolgdocument verschijnt later dit jaar. 

Datum februari 2009 Oplage 100 exemplaren Tekst en productie gemeente Amersfoort 

(kern- en projectteam Vathorst West en Noord) Vormgeving fraaier Druk Mailfors BV


