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Tuin 15
Biedt voor elk wat wils
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De kwaliteit van de totaalsom
“Ik vind dat alle Tuinen mooi zijn op hun eigen manier.

Michiel, Kirsten en Maureen
begeleiden je van A tot Z

Ik zie helemaal voor me hoe het ensemble van Tuinen

Nieuwbouw kopen gaat heel anders dan een bestaand huis

straks een prachtig geheel vormt met vele hoogtepunten

kopen. Het contact dat je hebt met de makelaar is veel inten-

in de vorm van groen en water. Diepe tuinen, het Westelijk

siever. “En leuker dus, vinden wij!” aldus de drie. “We vinden

park, de pocketparkjes, groenzones en overal een haag bij

het ontzettend fijn om een zo duidelijk mogelijk beeld te

de voortuin. Ik heb veel nieuwbouwplannen gezien, maar

schetsen van de toekomst en de perfecte match te maken

zo groen als Laakse Tuinen zie je ze zelden. Het is best een

tussen een geschikt huis en de wensen van de koper. Onze

grote ontwikkeling, maar door de variatie in bebouwing en

nieuwbouwervaring zetten we met plezier voor de kopers in.”

E TUINE

kindvriendelijke opzet krijgt Laakse Tuinen een kleinschalig
karakter. Mijn ervaring is dat mensen zich daar snel thuis

“Inmiddels kennen we de verschillende buurten én de

voelen.”

huizen van binnen en buiten. We nodigen geïnteresseerden
van harte uit om bij ons op kantoor te komen. Samen nemen
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Naar de
appartementen
van Tuin 15
is veel vraag

3

Woonvast Makelaars verkoopt alle Tuinen voor Heijmans.
Met veel plezier! Makelaars Maureen van der Werff, Kirsten
Hekman en Michiel van der Klis kijken ernaar uit om de
stadswoningen en appartementen van Tuin 15 te verkopen
en nog één keer hun enthousiasme over de plek met kopers
te delen. Als we een rondje door het gebied lopen, ontrafelt
zich een leuk gesprek. Michiel begint te vertellen.

Enthousiasme voor de Tuinen
Kirsten en Maureen vullen Michiel lachend aan. “Jij bent
niet de enige die daar zo blij van wordt. Ik hoor dat ook altijd
van kopers. Ook het feit dat Laakse Tuinen aansluit bij het
populaire Waterdorp valt erg in de smaak. De kwaliteit die je
daar in de openbare ruimte ziet, wordt een-op-een doorgezet
naar Laakse Tuinen. Alleen wordt het hier nog net wat groener. Bijzonder, toch? En weet je wat zo fijn is voor de kopers
van Tuin 15, als zij de sleutel krijgen, nadert de voltooiing

we alles door, bespreken we de opties en beantwoorden we
alle vragen. Op die manier weet je gelijk waar je financieel
aan toe bent. We nemen de tijd, scheppen duidelijkheid en
ontzorgen. Als we alvast een tip mogen geven: begin je ‘reis’
met een goed hypotheekadviesgesprek, zodat je precies
weet wat je kunt lenen. Onze hypotheekadviseur Roland
Luijer kan je verder helpen.”

Betrokken en enthousiast

van Laakse Tuinen en keert de rust weer terug. Instappen en

Uit alles wat de drie makelaars ons vertellen, blijkt dat het

genieten maar.”

enthousiasme voor Laakse Tuinen groot is. Fijn zo’n team
waar je als ontwikkelaar en koper op kunt bouwen. Kirsten,

Die zitten hier wel goed
“Dat je hier aan de rand van Vathorst woont, zo dicht bij de
voorzieningen en uitvalswegen, maakt de wijk heel aantrekkelijk. Ik ben blij met de appartementen in Tuin 15. De

Michiel en Maureen zorgen ervoor dat het kopen van een
nieuwbouwhuis leuk is én leuk blijft. Ze sluiten samen af:
“We wensen iedereen veel leesplezier. En bij vragen, gewoon
bellen hoor!”

woningen bevinden zich in een interessante prijsklasse en
het woningaanbod is divers. Stel, single, alleenstaande ouder,
jong en ouder, iedereen kan hier slagen. Er is zelfs een extra
grote 2-laagse stadswoning die met vier slaapkamers bij

T 06 - 82 36 19 39

uitstek geschikt is voor een gezin”, vertelt Michiel.

@ m.vanderklis@woonvast.nl
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Tour de
Vathorst

O

Vanaf de bouwplaats springen we op de fiets
voor een rondje Vathorst. Eens even kijken
hoe de wijk geworden is en welke plekken
leuk zijn om te bezoeken. De zon schijnt en
het is een heerlijke dag. Bomen zijn er in allerlei kleuren en overal zien we kinderen spelen.

Sloepen & slurpen bij Bij Lot
We beginnen onze ‘Tour de Vathorst’ bij Bij Lot. Wat een
fijne plek aan het water! We laten ons vertellen dat er Bij Lot
voor de deur straks sloepen te huur zijn. Huur een bootje en
vaar de waterrijke wijk door. Een leuke manier om je nieuwe
woonplek te leren kennen.
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Met Bij Lot hebben eigenaren Vincent en Bart Vathorst een
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huiskamer gegeven. Een gezellige plek waar je even binnenloopt voor een lunch of borrel, maar waar je ook perfect kunt
dineren. De zaak is supermooi ingericht en leuk detail is dat
Bij Lot mensen werken met een verstandelijke beperking of
ontwikkelingsachterstand. Samen met een begeleider van
Careander heten ze de klanten van 10.00 tot 16.00 uur welkom. In de avond neemt het team van Bij Lot het over.
We bestellen een broodje carpaccio en burrata en eten die
op terwijl we op het muurtje aan het water zitten. Heerlijk!

Parkje pakken
Vanaf Bij Lot pakken we de fiets richting het Park der Tijden.
Wat gelijk opvalt is dat Vathorst een uitstekend fietsnetwerk
heeft. Met vier minuten zijn we er. Het park ligt ingesloten
tussen woningen en aan het aantal kinderen te zien dat er
speelt, is het aanleggen van een park op deze plek een schot
in de roos. Laakse Tuinen heeft straks een eigen park.
Het Westelijkpark wordt nog groter!

Sporten, spelen en uit eten
in je eigen wijk

Oude boerderij
midden in de wijk
Weet je wat zo bijzonder is aan Vathorst; alles is nieuw en

Even verderop schijnen er scholen en sportmogelijkheden

zo af en toe word je herinnerd aan het verleden. Aan de

te zijn. Even kijken! We trappen drie keer en zijn bij Urban

tijd dat hier een paar boerderijen midden in een weiland

Sports Park Vathorst. Hier zitten een sporthal en scholen,

stonden. Die boerderijen zie je op verschillende plekken

maar ook Eetcafé Luik. Mooi voorbeeld van hoe in Vathorst

terug in de wijk. We zien zelfs een veldje waar een paar

allerlei plekken zijn gemaakt om samen te komen én om

paarden dartelen. Hoe gaaf is dat!

kinderen de ruimte te geven. Wist je al dat er in de wijk een
natuurboerderij zit? De Brinkhorst is ontzettend populair.
En terecht!

Alles op fietsafstand
Van de Bron-Zuid steken we door richting Skatepark Vathorst
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waar je ook de Voetbalvereniging Hooglanderveen en de HC
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Eemvallei vindt. Onder de indruk van wat deze kids kunnen
met een skateboard blijven we even staan kijken. Op de
achtergrond zien we de IKEA. Ideaal als je net een nieuw huis
hebt gekocht. Want naast deze wereldbekende winkel vind je
hier ook Loods 5, Karwei, keukenshowrooms en een geweldige tuinmeubelwinkel. Hier vind je trouwens ook een MBO én
een mooie sportschool. Of het ver fietsen is? Nee, in Vathorst
is alles goed op de fiets te bereiken, komen we gedurende
ons ‘rondje’ achter.

Hart van Vathorst
Voor we het weten staan we in het Hart van Vathorst,
een heel uitgebreid winkelcentrum. We parkeren de fietsen
en maken een rondje. Heel ideaal als je alles zo dichtbij
hebt. Voor we weer richting Laakse Tuinen koersen, maken
we de balans op. We kenden de wijk al, maar hebben er nu
met onbevangen blik naar gekeken. De conclusie is positief!
Vathorst is veelzijdig, goed voorzien en bovenal heel leuk.
Bijzonder trouwens om te zien hoe de
sfeer in elk buurtje weer anders is. En
wat zijn er veel restaurants. We zagen
HEY!Pannenkoek, Bij Daphne in de Kas,
Dims, de Hebberd en Bij Lot. Goede kans
dat er nog veel meer zijn óf bijkomen.

Over een paar jaar
doen we zeker nog eens
een Tour de Vathorst!
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Wat maakt Laakse Tuinen nou zo leuk?
Na een rondje Vathorst komen we terug in Laakse Tuinen.
Af is de wijk natuurlijk nog lang niet. Maar met het beeldkwaliteitsplan op ons netvlies en een beetje fantasie kunnen we ons wel al
aardig een beeld vormen. Waar in Waterdorp de focus op water
lag, voert groen hier juist de boventoon. Het nieuwe park grenst
aan Laakse Tuinen, overal zijn pocketparkjes en met de groene

Laakse Tuinen - Tuin 15

hagen en groene erfafscheidingen wordt de sfeer van één grote
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Een sfeervol tuindorp

Makers van een gezonde leefomgeving

West 8 Urban design & landscape architecture maakte het beeldkwaliteitplan

Heijmans voelt zich als een vis in het water in Laakse Tuinen. De overall ontwik-

en stedenbouwkundig plan. Deze plannen vertolken een overall visie die de

kelvisie past namelijk precies bij wat Heijmans wil; verbeteren, verslimmen, ver-

architecten als inspiratiebron gebruiken. Het leuke is dat je straks allemaal ver-

duurzamen. Heijmans houdt zich actief bezig met het bouwen aan een gezonde

schillende ‘Tuinen’ hebt die samen een prachtig geheel vormen. Over een paar

leefomgeving. Dat betekent dat we zorgen voor voldoende schone lucht, groen

jaar heeft de Laakse Tuinen de schoonheid van een tuindorp uit de jaren 20

en blauw. Maar met onze ontwikkelingen beschermen we Nederland ook tegen

en 30. Een romantische kopie van vroeger wordt het zeker niet. Laakse tuinen

wateroverlast, hitte en droogte.

krijgt een tijdloze, eigen uitstraling. De variatie aan typen huizen is heel groot,
waardoor iedereen hier een thuis kan vinden.

Het maken van gezonde leefomgevingen gaat ook over het maken van een wijk
waar je veilig woont en je gelukkig voelt. De opzet van alle Tuinen is dusdanig

Missie voltooid
Als je zegt dat er meer groen dan gemiddeld in een wijk komt, moet je dit na-

dat interactie wordt gestimuleerd. Je voelt je geborgen en kent je buren. Bescheiden houd je een oogje in het zeil. Gewoon er voor elkaar zijn als het nodig
is. Dat past helemaal bij het dorpse gevoel van Laakse Tuinen.

tuin - waarin je met z’n allen woont - versterkt.

tuurlijk wel waarmaken. Missie voltooid! De stadswoningen hebben een royale
voortuin met groene beukenhaag en een afgesloten achtertuin met Liguster.

Wij zijn de makers van een gezonde leefomgeving. We bouwen aan de contou-

Mocht je nog niet op de bouwlocatie zijn gaan kijken, Laakse

Verder hebben alle appartementen een balkon. Aan de laan waar het gebouw

ren van morgen. Met onze nieuwe strategie zetten we een ambitieuze stip op

komt te staan prijken straks prachtige bomen én Laakse Tuinen krijgt een eigen

de horizon. Als Jan Heijmans ooit had kunnen bevroeden waar het door hem

stadspark. Het Westelijkpark komt aan de westrand van Laakse Tuinen. Het uit-

opgerichte bedrijf zich honderd jaar later mee zou bezighouden, zou hij waar-

gestrekte park met bomenlanen, watergangen en recreatieweides verbindt de

schijnlijk maar één ding hebben gedacht: Geweldig!

Tuinen komt tussen de Laak, Waterdorp, de Boulevard en het
nieuw aan te leggen Westelijkpark. De Laak en de kleine Eem
omzomen het gebied deels. Langs het park loopt een watergang
en dan is er nog de Binnenlaak. Net als in Waterdorp is hier het
dorpse sfeertje heel goed voelbaar, toch krijgt de wijk een geheel
eigen karakter. Straks staan hier zo’n 800 woningen in allemaal
verschillende ‘tuinen’.

wijken De Laak en De Velden met Vathorst-West. In het park is een doorgaande
fietsroute van het centrum van Amersfoort naar Vathorst-Noord. Vanuit Laakse
Tuinen wandel je zo het park in. Superleuk ook voor de (klein)kinderen om hier
straks op ´avontuur´ te gaan.

“Hier geniet je echt van het buitenleven
op een steenworp afstand van de gezellige stad.”

Robuuste stenen en bijzonder metselwerk

Het appartementengebouw van Tuin 15 is ontworpen door
Tobias Bader van M3H Architecten. Een bureau dat er plezier

Tobias heeft samen met het ontwikkelteam gekozen voor

in schept een ontwerp te maken dat op alle schaalniveaus

een steen met reliëf. “Dat zorgt samen met het bijzondere

aantrekkelijk is. Het resultaat is dat het gebouw van veraf

metselwerkverband voor veel levendigheid in de gevel en

mooi is om te zien en statig langs een rijk begroeide laan

de steen past mooi bij de aluminiumkozijnen in bronstint.

staat. Maar hoe dichterbij je komt, hoe meer je ziet.

De balkons hebben een geperforeerd hekwerk in warme
bruintint. Deze bieden privacy en door de gaatjes eveneens

Tobias neemt je mee ‘achter zijn tekentafel’ en legt uit welke

zicht op de straat.”

elementen het ontwerp zo bijzonder maken.

Overal mooi
Het gebouw is rondom met aandacht ontworpen. Uiteraard
is de voorgevel belangrijk. Maar zie ook de zijkanten. Hier
geen blinde gevels, maar een veelheid aan ramen en mooie
balkons die de hoek om lopen en het gebouw een sculptu-

Opvallende entree

rale uitstraling geven. De galerij aan de achterzijde is ter

“Deze mooie plek aan de laan verdiende een opvallend

van de gevel. Het gebouw is duidelijk een geheel en interessant tegelijkertijd. De hoofdentree ligt iets terug met een bij-

C
CHITE
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C

manier onderscheid gemaakt tussen de verschillende delen

N • M3H

middel van luifels, balkons en reliëf in de gevel is op subtiele

TE

buigt met de straat mee en is opgedeeld in vier delen. Door

je ook hier nog een stoeltje kunt neerzetten om te genieten

CHITE

wand ligt maakt dit tot een bijzondere opgave. Het gebouw

plaatse van de entree van de appartementen verdiept, zodat

• M3
H
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gebouw. Het feit dat het gebouw aan een gekromde straat-

N
TE

van de zon.”

Het totaal bepaalt het toekomstbeeld
Tobias is van mening dat het plan in zijn totaliteit pas klopt
als ook de buitenruimte meewerkt. De groene hagen in de
voortuin helpen daarbij en de gemetselde muurtjes doen ook

zonder bloemkozijn op de 1e en ramen die achter half open

hun werk. “Ja, dat zorgt ervoor dat een straatje niet romme-

metselwerk verscholen liggen op de 2e en 3e verdieping.”

lig wordt, maar ook over lange tijd nog deze hoogwaardige
uitstraling heeft.”

Laakse Tuinen - Tuin 15

Levendigheid aan de straat

8

Bijzonder is dat achter de charmante gevels maisonnettes en
appartementen schuilgaan. Hierdoor heb je bij de stadswoningen op de begane grond voordeuren, keukens en voortuinen aan de straat en bij de appartementen heerlijke balkons
op het zuidwesten. Dit alles bij elkaar zorgt voor een fijne,
levendige sfeer en een veilig gevoel als je langsloopt. Tobias:
“Ik zie het al voor me. De begane grond van de stadswoningen ligt iets verhoogd, zodat je binnen vrijer uitkijkt op de
straat en meer privacy ervaart.”

Door de ogen
van de architect

“Voor ons is een project geslaagd als de bewoners zich
thuis voelen in het gebouw en
op een ontspannen manier
gebruik kunnen maken van de
woning en de buitenruimtes.”
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Schoonderbeek
Mocht je een kijkje willen nemen om de sfeer van de nieuwe wijk te proeven,
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Laakse Tuinen ligt vanaf de snelweg gezien net voor rotonde 5 van de rondweg

N

bij Vathorst. De nieuwe wijk wordt aangesloten op het bestaande fietsnetwerk
waardoor je zo bij het station en winkelcentrum van Vathorst bent.
De stadswoningen en appartementen van Tuin 15 vind je straks aan de Laan
van Bovenduist.

TUIN

O

W
Z

23

TU IN

24

A1

Laakse Tuinen - Tuin 15

Steven

La
a

Je bent er zo!

TUIN

14

rzoden

waardoor de wijk op deze plek nog ruimtelijker oogt.

9

TUIN

Amme

delijke achtertuin. Aan de zuidzijde van Tuin 15 is het straatprofiel verbreed

sluiting op de A28 en de A1 ben je zo op de A27 en de A12 waardoor een groot

ak

12

laan

zo het park in wandelt of bij een goeie winter kunt schaatsen in de spreekwoor-

Vathorst heeft een ideale ligging en Laakse Tuinen dus ook. Via een directe aan-

nla

TUIN

A28

Laakboul

evard

10
kwaliteiten
van Laakse
Tuinen

1. Altijd een fijne buitenruimte

5. Diversiteit in woningen

De stadswoningen hebben een voor- en achtertuin en de appartementen krijgen allemaal een
balkon op het zuidwesten. Op de galerij is ook
nog ruimte om een stoel te plaatsen. Kortom,
altijd een plek in de zon.

Door de grote diversiteit van woningen biedt
Laakse Tuinen voor elk wat wils. Laakse Tuinen
heeft ook appartementen en woningen voor
starters.

2. Details
Als je straks langs het complex aan de Laan
van Bovenduist loopt, zie je allerlei leuke details.
In de zijgevels komen mooie, staande ramen en
in het metselwerk zijn allerlei verbijzonderingen
aangebracht. En heb je al gezien dat de ramen
in de entreehal vanaf de 2e verdieping achter de
gevelsteen met opening liggen? Dit noemen ze
een Braziliaans metselverband.

3. Genoeg parkeerplek!

Laakse Tuinen - Tuin 15

De stadswoningen en de hoekappartementen
krijgen één of twee eigen parkeerplaatsen. De
andere appartementen delen parkeerplaatsen
op het achtergelegen terrein. Natuurlijk is er
ook gedacht aan elektrisch laden. Een auto heb
je hier trouwens niet nodig. Je fietst zo naar het
centrum van Vathorst waar de winkels zijn en de
trein stopt.
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4. Westelijkpark
Je woont hier direct bij het geplande Westelijkpark. Men is druk met de uitwerking ervan,
maar de belofte is dat het een heerlijk groene
en waterrijke plek wordt om te ontspannen.
In het park komt een doorgaande fietsroute
van het centrum van Amersfoort naar VathorstNoord.

6. Bereikbaarheid
De bereikbaarheid is goed! Via de nieuwe
rotonde rijd je straks zo de A1 op.

7. Veel groen
Er is veel aandacht voor de overgangen tussen
privé en openbaar. Bij de voortuinen van de
stadswoningen komen groene hagen. Aan de
voorzijde kijk je uit op een groenrijke laan en
aan de achterzijde op het groene binnenterrein.

8. Variatie van bewoners
Door de grote variatie in huizen is de bewonerssamenstelling heel gemixt. Iedereen leeft hier
ontspannen samen.

9. Iedereen is nieuw
Het leuke van wonen in een stadswoning of
appartement in Tuin 15 is dat iedereen er gelijktijdig komt wonen. Je leert elkaar daardoor
gemakkelijk kennen.

10. Toekomstgericht
Tuin 15 wordt gebouwd volgens de laatste normen. Dat betekent dat je straks geniet van een
duurzame stadswoning of appartement en klaar
bent voor de toekomst!

Zie je jezelf – na het lezen van alle artikelen en verhalen - al wonen in het
prachtige gebouw? Leuk! Dan vertellen we je graag meer over het woningaanbod.
Tuin 15 bestaat uit 39 eengezinswoningen en het complex met 16 stadswoningen
en 32 appartementen.

Laakse Tuinen - Tuin 15

In totaal zijn er 7 verschillende woningtypes. Je hebt de keuze uit een stadswoning,
hoekappartement of tussenappartement. Op de volgende bladzijdes laten we je
de verschillen zien aan de hand van de woningplattegronden, een omschrijving en
een aantal specificaties. Kijk op je gemak rond en kies jouw droomhuis.
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Woon je straks in Tuin 15?

67

83

99

67

66

app.

65

app.

64

app. app.

app. app.
app. app.
app.

app.

app.

app. app.
app.

app.

63
67

62

62
66

61
64

65

61

60
99

63

60

83
84

59

68

58

app.

52

57

app.

app.

app.

app.

56
55

59
58

54
53
52
57
56

N

Laakse Tuinen - Tuin 15

54

12

55

O

W

53

Z
84
68
52

Kavelkaart

Stadswoningen

Type A1

Ben je op zoek naar een fijn huis
met tuin, een berging, 1 of 2 eigen parkeerplaatsen en 2 of 3 slaapkamers?
Dan kan een mooie stadswoning van
97 of 112 m² zomaar jouw droomhuis
zijn. Mocht je nog meer ruimte willen,
bekijk dan de hiernaast afgebeelde
stadswoning op bouwnummer 67.
Deze is maar liefst 161 m² groot en
heeft 4 slaapkamers.

Kom straks aanlopen en wandel via de voortuin
naar de entreedeur. De voortuin ligt op het zuidwesten, zodat je hier tot in de late uurtjes heerlijk buiten zit. Bijzonder aan de stadswoningen is
dat ze iets verhoogd liggen ten opzichte van de
straat. Dat zorgt ervoor dat je, terwijl je staat te
koken, vrijer uitkijkt én meer privacy ervaart.
De keuken zit in het hart van het huis en zoals
je aan de indelingssuggesties van de interieurontwerpster kunt zien, zijn er allerlei mogelijkheden ten aanzien van de indeling. De tuingerichte woonkamer heeft een glazen pui in de
achtergevel. Loop in de ochtend naar buiten en
drink hier je koffie in de ochtendzon.
Op de 1ste verdieping zijn er 2, 3 of 4 slaapkamers.
In één van de slaapkamers van Type C1 heb je
aan de tuinzijde een schuifpui met Frans balkon.
Kortom, er is veel te kiezen. Altijd heb je een
gloednieuwe badkamer met douche, wastafel en
2e toilet. Je wasmachine en droger kun je kwijt in
de berging op de 1e verdieping.

Plattegronden

65

63

61

59

57

99
83
67

84

54
64

62

60

58

56

53

66

Type B1-Bsp
Bwnr. 66

55

Type B1-Bsp
Bwnr. 65

Type B1-A
Bwnr. 64

Type B1-A
Bwnr. 63

Type B1-A
Bwnr. 62

Type B1-A
Bwnr. 61

Type B1-A
Bwnr. 60

Type B1-B
Bwnr. 59

Type B1-A
Bwnr. 58

Type B1-A
Bwnr. 57

Type B1-A
Bwnr. 56

Type B1-A
Bwnr. 55

Type B1-A
Bwnr. 54

Type B1-A
Bwnr. 53

Type A1
Bwnr. 67

Type C1
Bwnr. 52
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begane grond
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Type B1-Bsp
Bwnr. 66

Type B1-Bsp
Bwnr. 65

Type B1-A
Bwnr. 64

Type B1-A
Bwnr. 63

Type B1-A
Bwnr. 62

Type B1-A
Bwnr. 61

Type B1-A
Bwnr. 60

Type B1-B
Bwnr. 59

Type A1
Bwnr. 67

1e verdieping

Type B1-A
Bwnr. 58

Type B1-A
Bwnr. 57

Type B1-A
Bwnr. 56

Type B1-A
Bwnr. 55

Type B1-A
Bwnr. 54

Type B1-A
Bwnr. 53

Type C1
Bwnr. 52

68

52

Stadswoningen

Type A1 - bouwnummer 67

Kenmerken
Woonoppervlakte van
circa 161 m2

•

Unieke plattegrond

•

Extra ramen in zijgevel

•

Eetgedeelte aan straatzijde

•

Woonkamer met openslaande
deuren

Laakse Tuinen - Tuin 15
15

•

begane grond

1 verdieping
e

•

4 slaapkamers

•

Sanitair van Villeroy & Boch

•

Voor-, achter- en zijtuin

•

Breedte/diepte achtertuin
circa 10 m

•

Houten berging

•

2 privé parkeerplaatsen op hof
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Stadswoningen

Type B1

Stadswoningen

Type B1-A - bouwnummers 53 t/m 58 en 60 t/m 64

Laakse Tuinen - Tuin 15

Kenmerken
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begane grond

1 verdieping
e

•

Woonoppervlakte van circa 97 m2

•

Woonkeuken aan straatzijde

•

Woonkamer met glazen pui

•

3 slaapkamers

•

Sanitair van Villeroy & Boch

•

Voor- en achtertuin

•

Diepte achtertuin gemiddeld
circa 8 – 11 m

•

Houten berging

•

1 privé parkeerplaats op hof

Stadswoningen

Type B1-B - bouwnummer 59
gespiegeld bouwnummers 65 en 66
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Kenmerken
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begane grond

1 verdieping
e

•

Woonoppervlakte van circa 97 m2

•

Woonkeuken aan straatzijde

•

Woonkamer met glazen pui

•

2 slaapkamers

•

Sanitair van Villeroy & Boch

•

Voor- en achtertuin

•

Diepte achtertuin gemiddeld
circa 6 – 9 m

•

Houten berging

•

1 privé parkeerplaats op hof

Stadswoningen

Type C1 - bouwnummer 52

Laakse Tuinen - Tuin 15

Kenmerken
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begane grond

1 verdieping
e

•

Woonoppervlakte van
circa 112 m2

•

Extra ramen in zijgevel

•

Woonkeuken aan straatzijde

•

Woonkamer met openslaande
deuren

•

3 slaapkamers

•

Frans balkon in slaapkamer
achterzijde

•

Sanitair van Villeroy & Boch

•

Voor-, achter- en zijtuin

•

Diepte achtertuin gemiddeld
circa 5,5 m

•

Stenen berging

•

2 privé parkeerplaatsen op hof

Hoekappartementen

Type C2

Op de hoek van de 2e en 3e verdieping
komen extra ruime appartementen van
54 en 78 m² met prachtige raampartijen
en schuifpuien in de voor- en zijgevel.
Bijzonder is ook het balkon dat de hoek
om loopt waardoor je meer zitruimte hebt
en langer van de zon geniet.
Je kunt de verdieping met de lift bereiken,
maar als je de trap neemt bij de entree
aan de achterzijde sta je heel snel bij je
voordeur. Bij deze appartementen hoort
zowel een privé berging als ook een privé
parkeerplaats op het parkeerterrein achter
het gebouw.
De slaapkamer heeft een bijzondere vorm
doordat de gevel hier schuin wegloopt.
Er is alle ruimte voor een groot bed en
door de ramen ontstaat veel sfeer. Ook
aan de praktische zaken is gedacht. Zo is
er een technische ruimte waar je ook de
wasmachine kwijt kunt.

Plattegronden

Type B2sp
Bwnr. 82

Type B2sp
Bwnr. 81

Type B2
Bwnr. 80

Type B2
Bwnr. 79

Type B2
Bwnr. 78

Type B2
Bwnr. 77

Type B2
Bwnr. 76

Type B2
Bwnr. 75

Type B2
Bwnr. 74

Type B2
Bwnr. 73

Type B2
Bwnr. 72

Type B2
Bwnr. 71

Type B2
Bwnr. 70

Type B2
Bwnr. 69

Type A2
Bwnr. 83

TypeC2
Bwnr. 68
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2e verdieping
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Type B2sp
Bwnr. 98

Type B2sp
Bwnr. 97

Type B2
Bwnr. 96

Type B2
Bwnr. 95

Type B2
Bwnr. 94

Type B2
Bwnr. 93

Type B2
Bwnr. 92

Type B2
Bwnr. 91

Type A2
Bwnr. 99

3e verdieping

Type B2
Bwnr. 90

Type B2
Bwnr. 89

Type B2
Bwnr. 88

Type B2
Bwnr. 87

Type B2
Bwnr. 86

Type B2
Bwnr. 85

Type C2
Bwnr. 84

Hoekappartementen

Type A2 - bouwnummers 83 en 99
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Kenmerken
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2 verdieping & 3 verdieping
e

e

•

Woonoppervlakte van circa 78 m2

•

Extra raam en schuifpui in zijgevel

•

Woonkamer met open keuken

•

Twee schuifpuien naar balkon

•

1 grote slaapkamer

•

Sanitair van Villeroy & Boch

•

Groot hoekbalkon

•

Balkon op zuidwesten/westen

•

Houten berging

•

1 privé parkeerplaats op hof

Hoekappartementen

Type C2 - bouwnummers 68 en 84
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Kenmerken
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2 verdieping & 3 verdieping
e

e

•

Woonoppervlakte van circa 54 m2

•

Ramen en schuifpui in zijgevel

•

Woonkamer met open keuken

•

Twee schuifpuien naar balkon

•

1 slaapkamer

•

Sanitair van Villeroy & Boch

•

Groot hoekbalkon

•

Balkon op zuid/zuidwesten

•

Stenen berging

•

1 privé parkeerplaats op hof

Tussenappartementen

Type B2

Voor elk wat wils. Dat is de belofte van
Tuin 15. Dus hebben we ook appartementen
gemaakt die bescheiden in omvang zijn en
waarvan we de prijs interessant hebben
kunnen houden. Deze appartementen van
49 m² hebben een heel praktische indeling
waardoor elke vierkante meter tot zijn recht
komt. Als je de indelingssuggestie van de
interieurontwerpster bekijkt, zie je ook hoe je
gemakkelijk een bank en eettafel kwijt kunt in
de woonkamer met open keuken.
Bij dit type appartement is het toilet gescheiden van de badkamer. Wel zo fijn als je visite
hebt. En de slaapkamer heeft een handige
nis waar precies een grote kastenwand in kan.
Je wasmachine kun je kwijt in de badkamer.
Voor alles een plek! Is dit waar jij naar zocht?
Let op! Er gelden wel een aantal regels.
Zo moet je gedurende 2 jaar het huis zelf
bewonen en zijn er voorwaarden gesteld ten
aanzien van een eventuele doorverkoop.

Plattegronden

Type B2sp
Bwnr. 82

Type B2sp
Bwnr. 81

Type B2
Bwnr. 80

Type B2
Bwnr. 79

Type B2
Bwnr. 78

Type B2
Bwnr. 77

Type B2
Bwnr. 76

Type B2
Bwnr. 75

Type B2
Bwnr. 74

Type B2
Bwnr. 73

Type B2
Bwnr. 72

Type B2
Bwnr. 71

Type B2
Bwnr. 70

Type B2
Bwnr. 69

Type A2
Bwnr. 83

TypeC2
Bwnr. 68
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2e verdieping
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Type B2sp
Bwnr. 98

Type B2sp
Bwnr. 97

Type B2
Bwnr. 96

Type B2
Bwnr. 95

Type B2
Bwnr. 94

Type B2
Bwnr. 93

Type B2
Bwnr. 92

Type B2
Bwnr. 91

Type A2
Bwnr. 99

3e verdieping

Type B2
Bwnr. 90

Type B2
Bwnr. 89

Type B2
Bwnr. 88

Type B2
Bwnr. 87

Type B2
Bwnr. 86

Type B2
Bwnr. 85

Type C2
Bwnr. 84

Tussenappartementen

Type B2 - bouwnummers 69 t/m 80 en 85 t/m 96
gespiegeld bouwnummers 81, 82, 97 en 98
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Kenmerken
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•

Woonoppervlakte van circa 49 m2

•

Woonkamer met open keuken

•

Schuifpui naar balkon

•

1 slaapkamer

•

Sanitair van Villeroy & Boch

•

Gevelbreed, geschakeld of
vrij gelegen balkon

2e verdieping & 3e verdieping

•

Balkon op het zuidwesten

•

Gemeenschappelijke
fietsenstalling

•

Gebruik van 21 gemeenschappelijke parkeerplaatsen, waarvan 2
voor elektrisch laden

27

Laakse Tuinen - Tuin 15

O
YV

E U RT I P S

NNE H
A

RI

ISH •
Laakse Tuinen - Tuin 15
28

© VTwonen

© FEST

YW

Laat jij je
inspireren?

Voor zo’n beetje alle Tuinen van Heijmans maakte interieurontwerpster Yvonne Hagen
van Ywish de indelingsvoorstellen. Met haar indelingsvoorstellen inspireert ze en geeft ze
je een goed idee hoe je de ruimte zo leuk en praktisch mogelijk in kunt delen
Ook voor de stadswoningen en appartementen van Tuin 15 kwam Yvonne weer met
een paar aantrekkelijke voorstellen. Je ziet ze in deze brochure. Maar voor je verder kijkt,
lees eerst even verder en ontdek wat de gedachte achter het ontwerp was én profiteer van
de tips die Yvonne geeft over ‘what’s hot and what’s not’.

met verfijnde meubels en ton-sur-tontinten een serene sfeer

Het gebouw heeft een iets gebogen vorm en dat zie je terug

creëren. Kleden en kunst hebben de vormen en kleuren van

in de stadswoningen en appartementen. De schuine muren

een Japans aangelegde tuin. Japandi heeft iets weg van de

zorgen voor een unieke indeling die anders is, maar zeker net

Scandinavische stijl, maar is nog minimalistischer. Deze stijl

zo praktisch. Yvonne tipt: “Probeer nooit recht te laten wat

zou perfect in de appartementen kunnen. Het laat de ruimte

schuin is. Speel het spel mee en kies voor meubels met ronde

groter lijken.

vormen en opstelling van meubels vrij in de ruimte.”

•

© flexa

Tip 1

N • I NTE
GE

Tip 3

Het voordeel is dat organische vormen ontzettend hot zijn.

Kies alleen voor datgene wat je echt nodig hebt en combi-

Banken, tafels, dressoirs en zelfs keukens hebben allemaal

neer de functie van meubels. Het eiland bij de keuken kun je

ronde vormen of afgeronde kanten. Dit geeft zachtheid en

inzetten als eettafel en de stoel waarop je eet kan wellicht

warmte aan een interieur. Zeker als je dit combineert met de

dienen als fauteuil. En waarom zou je een meter brede eet-

trend van zachte tinten en materialen als pluche, teddy en

tafel kiezen? Aan een tafel van 80 cm breed zit je nog steeds

fluweel. Heel comfy.

ruim.

Wabi Sabi

Kleurrijk denken

“Zoveel mensen, zoveel stijlen en dus ook vele trends die je

Witte muren zijn passé en grijs eigenlijk ook. We kiezen

kunt volgen. En schroom niet om te combineren.” Dat gezegd

met z’n allen voor warme beigetinten. Alle groentinten die

hebbende, komt Yvonne bij Wabi Sabi. Een Japanse levens-

je maar kunt bedenken zijn hot. Histor heeft het prachti-

filosofie die we door kunnen vertalen naar een interieur. Wabi

ge Olive Sprig gekozen tot kleur van het jaar. Hij laat zich

staat voor eenvoud en Sabi gaat over het feit dat schoonheid

perfect combineren met wijnrood, blauw, terra en zelfs geel.

met de jaren komt. Volgens de leer van Wabi Sabi zit schoon-

Flexa kiest Bright Skies als kleur van het jaar. Een lichtfrisse

heid in imperfectie. Het gaat erom dat niets ooit af is en dat

kleur die het goed doet met bruin- en beigetinten. Wist je

je dat accepteert. Leven in het hier en nu waarbij materialisme

trouwens dat bruin het nieuwe zwart is? Hoewel je nog wel

geen hoofdrol heeft. Yvonne: “Je zou dit kunnen vertalen

in accenten als kranen, greepjes en meubelpoten geregeld

naar een authenticiteit. Een interieur dat echt van jou is, om-

zwart tegenkomt. Dus stop met het inslaan van emmers RAL

dat het unieke items bevat en niet perfect in één stijl is.”

9010 en verken de andere opties.

Tip 2

Tip 4

Laat een thuis ontstaan. Vlekken op de tafel mogen, maar

Yvonne sluit af met een tip. “Door alle wirwar van wat

ook een zelfgemaakt kastje, tekeningen van de kinderen en

mogelijk is, kun je makkelijk het spoor bijster raken. Alles

een kleed dat eigenlijk zijn tijd voorbij is. Kortom, doe eens

heeft wel iets, maar alles is ook niets. Maak een keuze en

wat anders en maak het persoonlijk.

houd je daaraan. Daarmee bedoel ik: kies een basiskleur en
stijl en voer deze door in je hele huis. Met accenten kun je

Japandi iets voor jou?

de ruimtes een eigen karakter geven. Maak een moodboard.

“En ken je de Japandi-stijl al?” vraagt Yvonne. Enthousiast

Dat geeft houvast van ‘Oh ja, die koers hadden we gekozen’.

legt ze uit. “Dit is al een tijdje een trend, maar hij lijkt te

Ik wens je ontzettend veel plezier en succes met inrichten en

blijven. Bij Japandi gaat het om de kunst van het weglaten en

stylen. Het wordt vast een fantastisch huis.”

UI

H
• EIGEN

Hoe ziet jouw nieuwe keuken er uit?
Heb jij al nagedacht over hoe je wilt leven in je nieuwe
woning? En waar zou jouw nieuwe keuken dan aan moeten
voldoen qua grootte, kleur en functies? Ga je voor modern,
landelijk of design? De stadswoningen en appartementen
in Tuin 15 worden zonder keuken opgeleverd. We laten je
graag vrij.

Eigenhuis Keukens
Wel hebben we een keukenleverancier geselecteerd die
alle ins en outs van het project kent. Bij Eigenhuis Keukens
helpen ze je met plezier van kookdroom naar droomkeuken.
Met meer dan 20 jaar ervaring kunnen ze je uitstekend adviseren, inspireren en ontzorgen. De keukenadviseurs nemen

Laakse Tuinen - Tuin 15

©hk living

uitgebreid de tijd om je wensen te vertalen naar een keuken.

29

Je hebt de keuze uit de meest uiteenlopende keukenmerken,
ontelbare mogelijkheden in apparatuur en werkbladen
Passend bij ieder budget.

Privileges en kennis
Eigenhuis Keukens weet qua maten en techniek wat er

Vragen?

mogelijk is. Ze weten bijvoorbeeld hoe de vloerverwarming
loopt, hoe het zit met de keukenventilatie en welke wijzigin-

Maak een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek

gen in het installatiewerk nodig zijn. Als geselecteerde keu-

via eigenhuiskeukens.nl

kenleverancier mag Eigenhuis Keukens eerder inmeten zodat
ze de keuken direct na oplevering kunnen plaatsen.

S

Vind jij het ook zo leuk om de keukentrends
te volgen? In de jaren dertig zat de keuken
vaak in een afgesloten, kleine ruimte. In de
jaren tachtig veranderde dat. Een woonkamer
met open keuken was heel gebruikelijk.
Wel zat de keuken vaak nog in een hoek
weggestopt. Niet veel later kreeg de keuken
een steeds grotere rol. Leefkeukens waren
niet meer weg te denken. Nu is de keuken het
centrum van het huis.

NTREND

S KEUK

S • KEU
KE

Volg de keukentrends
of doe lekker eigenwijs

EN
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tegels je kiest, is aan jou.
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Wil je het liever anders? Geen probleem. Je krijgt alle ruimte
om het te maken zoals je zelf wilt. Net als bij de keuken
hebben we ook voor de inrichting van je sanitaire ruimten
een leverancier geselecteerd. In de uitgebreide showroom
Interium van Gévier en Interkeramiek in Bunnik kun je ideeën
opdoen en je laten adviseren. De adviseurs helpen je graag
met het uitzoeken van schitterend sanitair, mooie kranen en
tegelwerk.

• BADK
A

M

ER
E BADKA

De badkamers zijn ook voorzien van tegelwerk. Welke kleur

W

hebben een wat grotere badkamer met een 2e toilet.

U

wastafel, handdoekradiator en spiegel. De stadswoningen

E

De appartementen krijgen een badkamer met een douche,

OEDNI

De badkamer is de plek waar je dag begint en
eindigt. Fijn als je je daar ontspannen en prettig voelt. Dat kan afhankelijk zijn van kleur,
licht en functionaliteit. Wij geven je graag een
goeie start. Heijmans heeft een bewuste keuze
gemaakt voor de topkwaliteit van Villeroy &
Boch en Grohe.

R • JOU
W
GL

Jouw
gloednieuwe
badkamer

ME

UR

BINNENDE

D

B IN NENDE

EX

N • SVE

EX

E
UR

EN • SVED

Svedex
binnendeuren
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Je huis wil je naar je eigen smaak en stijl inrichten.
Binnendeuren hebben veel invloed op de sfeer. Het
ontwerp en de uitstraling, maar ook het materiaal
zijn de bepalende factoren. Bijvoorbeeld
het geluid van de deur bij het openen en sluiten.

31

De hoogwaardige binnendeuren van Svedex zijn afgelakt met een

Kies voor de deur
die bij je past

slijt- en krasvaste lak in de kleur wit. Krassen en vlekken krijgen
geen vat en de lak is ongevoelig voor zonlicht. De stadswoningen en
appartementen in Laakse Tuinen krijgen deuren zonder bovenlichten.
Het is mogelijk om een glasdeur in de woonkamer te nemen tegen
een aantrekkelijke meerprijs. Liever lijndeuren, satijnglas of een
zwarte deurkruk? De definitieve keuze geef je door na aankoop van
je nieuwe woning.

Duurzaam
met een grondwarmtepomp

Nieuwbouw is duurzamer, omdat het het milieu minder belast en minder CO2 uitstoot. Dit is onder meer te danken aan
de goede isolatie en het gebruik van duurzame technieken
om de woning van warmte en stroom te voorzien.
Grondwarmtepomp
Laakse Tuinen - Tuin 15

In Laakse Tuinen wordt gasloos gebouwd. Dit draagt bij aan de doelstelling van

32

Amersfoort om in 2030 een CO2-neutrale stad te zijn. De stadswoningen en
appartementen in Tuin 15 krijgen een collectieve bodembron en een individuele

zomer

warmtepomp. In de winter zorgt de warmtepomp voor warmte en in de zomer voor
verkoeling door gebruik te maken van de vloerverwarming in combinatie met de
warmte en koude-opslag in de bodem.
In de basis is de warmtepomp gehuurd. Wel zo handig als je gaat voor het gemak
van huren. Maar kopen is ook mogelijk. Kijk op de website tuinenindelaak.nl bij
downloads voor alle informatie.

verwarmen

koelen

Amersfoort

10 dingen die je van jouw stad moet weten

1

Leukste straatje
De Krommestraat is het leukste straatje van Amersfoort.
Je vindt er allerlei goede horeca, unieke winkels en geen
gevel is hetzelfde. Hier stap je op de rondvaartboot om

6

een tochtje te maken door de grachten van Amersfoort.

2

wat winkels voor de dagelijkse boodschappen. De Eem
stroomt langs het plein dus op een mooie zomerdag is er
van alles op het water te zien. Nestel jezelf op het terras

straks zo naar hartje Amersfoort. Vanuit het Westelijk-

van Dara en geniet!

gestraat. De belangrijkste winkelstraat van Amersfoort.

7

Veel centraler kun je niet wonen
Amersfoort, veel centraler kun je in Nederland niet
wonen. Ideaal als je voor je werk vaak op pad moet of
er in je vrije tijd graag op uittrekt.

150.000 mensen wonen. Meer dan 10% daarvan woont in

8

Wine and dine
Amersfoort is geliefd om veel dingen, maar misschien
nog wel het meest om de hoeveelheid goede horeca.
In 2020 telde de stad 364 eet- en drinkgelegenheden.
Dat is verhoudingsgewijs meer horecagelegenheden

En dat zie je terug in restanten van de stadsmuur, zoals

dan in Utrecht!

Koppelpoort en de Kamperbinnenpoort zijn het meest
bekend. Maar wist je dat er in de restanten van de eerste

9

stadsmuur woningen gebouwd zijn? De Muurhuizen
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Amersfoort bij de provincie Utrecht hoort en dat er ruim

De geschiedenis van Amersfoort gaat echt ver terug.

gesierd door prachtige stadspoorten. De fotogenieke

33

Wist je dat…

Vathorst. Een gezellig dorp op zich.

Lekker oud

de Monnikendam uit 1400. Ook wordt Amersfoort

Toffe hofjes
Dwaal straks lekker door jouw stad en wees dan vooral
nieuwsgierig, want daardoor kom je op de leukste plekken. Amersfoort heeft twee hofjes: het Dreyershofje en
Hofje De Armen de Poth. Beide hofjes zijn gebouwd voor
mensen die het niet ruim hadden. Het Dreyershofje was
speciaal voor kunstenaars.

Dier vriendelijk
Als je van dieren houdt of je hebt kinderen, dan zit je
goed in Amersfoort. Amersfoort heeft namelijk een eigen
dierentuin. Een heel toffe ook nog. En als je meer dan

moet je gezien hebben.

5

als uitbreiding van de stad gerealiseerd, maar doet

Zin om uitgebreid te winkelen? Vanaf Vathorst fiets je

Zet je fiets neer en slenter door de 500 meter lange Lan-

4

Het Eemplein is alles behalve oud. Het plein is in 2012
gezellig mee. Hier vind je goede restaurants, de bios en

Shop till you drop

park komt een doorgaande fietsroute naar de oude stad.

3

Nieuw maar zo tof - het Eemplein!

drie keer per jaar gaat, loont het om een abonnement te
nemen. Kinderen tot 2 jaar mogen gratis naar binnen.

10

Parkje pakken?
Amersfoort heeft heel veel parken. De bekendste zijn
Park Randenbroek en Park Schothorst in het oude
Amersfoort. Kaipark Amersfoort is een geweldig park in
Vathorst om in te spelen, sporten en wandelen.

Wij staan
voor je klaar
Laakse Tuinen is een
ontwikkeling van Heijmans
info@tuinenindelaak.nl
www.tuinenindelaak.nl
Ontwikkelaar / aannemer
Heijmans Vastgoed B.V.
Databankweg 28 B,
3821 AL Amersfoort
Telefoon: 033 - 450 2400
www.heijmans.nl
Architect
M3H Architecten
Tweede Atjehstraat 2a
1094 LE Amsterdam
Telefoon: 020 625 7733
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m3h@m3h.nl
www.m3h.nl
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www.woonvast.nl

Informatie en verkoop
Woonvast Makelaars
Stadsring 139 | 3817 BA Amersfoort
Telefoon: 033 - 422 1010
tuinenindelaak@woonvast.nl

Disclaimer
Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en /of overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.
Deze brochure is met grote zorg samengesteld. Uitdrukkelijk voorbehouden worden echter eventuele wijzigingen ter voldoening aan overheidseisen en -voorschriften, alsmede eventuele wijzigingen in de maatvoering en materiaalkeuze die tijdens de
voorbereiding en/of uitvoering van het werk noodzakelijk blijken. De weergegeven perspectiefafbeeldingen zijn uitsluitend
bedoeld om een impressie van het project te geven. De bemeubelde plattegronden zijn illustratief. Maten en kleuren zijn indicatief. Hetzelfde geldt voor de plankaart en de inrichting van de openbare ruimte daarop. Ook hieraan kunnen derhalve geen
rechten worden ontleend. Deze brochure is geen contractstuk. Bij aankoop van jouw woning in Laakse Tuinen ontvang je alle
contractstukken behorende bij de koop-/aannemingsovereenkomst.
© Heijmans Vastgoed, 2022
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Artist impressions: Theo van Leur Architectuur Presentaties
Tekstredactie: Vastgoedvertellers
Concept en opmaak: Viesrood
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Plattegronden: Ywish
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