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Amersfoort is een stad met een goed bewaarde histo-
rische stadskern, maar de stad bleef echter niet in het 
verleden staan, uitbreidingen met nieuwbouw als 
‘Kattenbroek’ en ‘Nieuwland’ tonen dit aan. 

Inmiddels telt Amersfoort meer dan 140.000 inwoners, 
en groeit voortdurend door, gericht op de toekomst met 
de ontwikkeling van het nieuwe stadsdeel ‘Vathorst’. 
De ‘Keistad’ biedt een uitstekend voorzieningenniveau. 

Daarnaast biedt Amersfoort een aantal culturele 
instellingen en evenementen en diverse musea.

Amersfoort voorziet haar inwoners tevens van een 
scala aan onderwijs- en gezondheidsvoorzieningen.
Centraal gelegen en omgeven door een groen buiten-
gebied liggen vele mogelijkheden voor sport en 
buitenrecreatie in directe omgeving. 

Vathorst is in verschillende opzichten een heel andere wijk 
dan menige andere nieuwbouwwijk in Nederland. De wijk, 
qua omvang met een duidelijke stadsallure, zal bestaan uit 
allerlei kleinere en grote deelplannen. Elk met hun eigen 
sfeer en stijl, variërend van zowel hechte stedelijke bebou-
wing als landschappelijke, groenrijke woonbestemmingen en 
waterrijk wonen. 

Toch zijn het niet alleen de vele deelplannen die van 
Vathorst ‘een wereld van verschil’ maken. Ook veel van de 
oorspronkelijke infrastructuur als paden en wegen, water-
lopen, sloten en kanaaltjes, beeldbepalende solitaire bomen, 
bosschages en houtwallen, die het polderlandschap al 

eeuwen tekenen, worden opgenomen in dit nieuwe 
Amersfoortse stadsdeel. Verder zal een groot deel van de 
her en der verspreide bestaande bebouwing deel gaan 
uitmaken van Vathorst, zoals de oude dorpskern van 
Hooglanderveen. Daardoor ontstaat er een afwisselend 
stedelijk beeld en ziet de omgeving er direct uit alsof er al 
lange tijd mensen wonen. 

Vathorst zal uiteindelijk 11.000 woningen tellen. Ruim 
voordat het stadsdeel klaar is, zullen tal van voorzieningen 
gereed zijn. In Vathorst worden twee openluchtsportcom-
plexen aangelegd. Inmiddels zijn de ontsluitingen - op de A1 
en de A28 - in gebruik. 

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

9 woningen
Vathorst: het nieuwe stadsdeel van Amersfoort

Vathorst: een groenrijke woonbestemming
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Veenzicht  Type D1Veenzicht  Type C

Veenzicht
Bij de ontwikkeling van ‘Veenzicht’ in deelplan 
‘De Velden 3DEF’ worden 9 bijzonder aantrekkelijke 
woningen gerealiseerd. Deze rij woningen vormen 
een mooi straatbeeld. De gevels zijn uit een licht- 
en donkerbruine steen van hoogwaardige kwaliteit 
opgetrokken. De gevels tonen decoratieve witte gevel-
stijlen en in combinatie met de lichte daken geeft dit 
een ‘zonnige’ uitstraling. De daken zijn voorzien van 
keramische licht- en donkergele pannen, een gemêleerd 
geheel. De ruime achtertuinen, gelegen op het zuiden, 
zijn voorzien van een berging. 

De woningen liggen aan de boulevard die toegang 
geeft naar de vele voorzieningen in Vathorst. 

Tevens kunt u gebruik maken van de 
voorzieningen in het nabijgelegen 

Hooglanderveen, waar u kunt 
genieten van het authentieke 

dorpskarakter.
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