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Het jongste deelplan van Vathorst, de Laakse Tuinen. Een 

plek waar alles samenkomt. Veel water, groen en bijzonder 

fraaie architectuur. Niet voor niets het deelplan waar veel 

belangstelling voor is. 

Alle deelplannen in Vathorst kennen zogeheten ‘specials’; 

strategische zichtlocaties die de toch al bijzondere deel-

plannen nog een extra dimensie geven. Uiteenlopende fi ets-, 

wandel- en vaarroutes leiden belangstellenden, bewoners en 

dagjes-mensen langs deze bijzondere locaties in Vathorst. De 

Hofwoningen zijn zo’n special!  

De naam zegt het al; De Hofwoningen zijn zo ontworpen dat 

de focus op het gezamenlijke hof ligt. Aan de hofzijde is 

de gevel open met veel glas en aan de straatzijde is deze 

juist meer gesloten. Daarbij zijn de woningen ook zo 

ontworpen dat er wordt gewoond aan het hof. Bij standaard 

plattegronden vind u vandaag de dag de keuken vrijwel 

altijd aan de voorzijde van de woning. Wij hebben het 

omgedraaid. U woont straks echt ‘aan’ het hof.

Een vraag die je als bouwer vroeg in het ontwerptraject 

stelt is: “Voor wie gaan wij deze woningen bouwen?”. Zo 

zijn wij uitgekomen bij een groep die het maar moeilijk kan 
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vinden in Vathorst. Levensloopbestendig wonen maar geen 

appartement? De vraag is er, maar het aanbod niet. Wij 

hebben beoogd woningen te creëren waar u theoretisch nooit

meer weg hoeft, maar vooral: waar u nooit meer weg wilt!

Wij zijn ervan overtuigd dat De Hofwoningen het beste van 

twee werelden biedt. Er is een gemeenschappelijkheid 

vanwege het hof, zo kunt u bijvoorbeeld ’s avonds voor uw 

woning - midden in het groen - uw buren ontmoeten. 

Heeft u hier geen behoefte aan dan is het goed vertoeven in 

de rust en privacy van uw eigen achtertuin.  

Wij zijn pas tevreden als we in de toekomst van onze kopers 

terug horen dat we niet alleen een prachtige woning hebben 

gebouwd, maar ook een fi jne en sociale leefomgeving hebben 

gecreëerd.  

In deze brochure nemen wij u mee door het plan. Samen 

met onze makelaar helpen wij u graag met het vinden van 

uw woning. 

Job Schouten

Van Bekkum Groep BV
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Laakse
Tuinen

Laakse Tuinen komt tussen de Laak, het pas gerealiseerde 

Waterdorp, de Boulevard en het nieuw aan te leggen 

Westerpark. Over een paar jaar heeft Laakse Tuinen 

de schoonheid van een tuindorp uit de jaren 20 en 30. 

Eenduidig, ruim opgezet, veel groen en water en subtiele 

variatie in architectuur. Een romantische kopie van 

vroeger wordt het zeker niet. Laakse Tuinen krijgt een 

tijdloze eigen uitstraling. 

Net als grachtenstad De Laak en Waterdorp wordt ook Laakse 

Tuinen waterrijk. De Laak en de kleine Eem omzomen het 

gebied deels. Langs het park loopt een watergang en dan is er 

nog de Binnenlaak. Langs de watergangen in de buurt komen 

tuinen, waardoor het op en rond het water levendig wordt en 

zo veel mogelijk mensen kunnen genieten van het vrije gevoel 

dat water u geeft.

In de lanen is alle ruimte voor bomen én Laakse Tuinen krijgt 

een eigen stadspark. Het Westerpark komt aan de Westrand 

van Laakse Tuinen. Het park met bomenlanen, rietsingels en 

schapen verbindt de deelplannen De Laak en De Velden met 

Vathorst West. Door het park loopt een fi etsroute van het 

centrum van Amersfoort naar Vathorst Noord. 

Laakse Tuinen ligt ideaal. Via een directe aansluiting op de 

A28 en de A1 bent u zo op de A27 en de A12, waardoor een 

groot deel van Nederland goed bereikbaar is. Bij Laakse 

Tuinen is de hoofdontsluiting van Vathorst West gepland. 

Deze verbindt uiteindelijk de Vathorstse Boulevard met de 

Zevenhuizerstraat en de rijksweg A1. Op termijn wordt het 

deelplan dus nog beter bereikbaar. Het nieuwe deelplan 

wordt aangesloten op het bestaande fi etsnetwerk, waardoor 

u zo bij het station en het winkelcentrum van Vathorst bent.

Snelwegen in alle richtingen

 5 minuten

Station Vathorst

 8 minuten

Sportvelden

 10 minuten

Bootje varen

 1 minuut

Centrum Amersfoort

 15 minuten

Winkelcentrum Vathorst

 7 minuten

Blakend van energie!
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Ligging van het hof

Het intieme hof vormt het kloppend 

hart van De Hofwoningen. Door 

middel van grote glaspartijen in de

woonkamer en de grote kamer boven 

richten de woningen zich op dit hof.

Het lange raam boven de voordeur 

zorgt ervoor dat ook vanaf het entre-

sol zicht op het hof is. En hoewel het

hof openbaar gebied is zal een voorbij-

ganger hier niet zomaar naar binnen 

lopen. Het voelt immers besloten 

en intiem. Maar uiteraard heeft elke

woning ook een privétuin, met 

parkeerplek en toegang tot de berging. 

Een lage gemetselde tuinmuur met 

groene haag scheidt deze tuinen van 

de straat. De Hofwoningen worden 

dus letterlijk omringd door tuin.

De Kleine Eem
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Exterieur impressie Tegelenhof
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Als architecten worden wij blij van plekken die uniek zijn. 

Waar je onverwachts ineens ergens bent en waarvan je 

voelt dat het er goed wonen is. Voorbij aan de eenheid en 

standaardisatie, maar een plek die bijzonder is en intiem.  

 

Toen Van Bekkum ons vroeg of wij binnen de grote 

ontwikkeling van Vathorst een zogenaamde special wilden 

ontwerpen, waren we direct enthousiast. Het deelplan Laakse 

Tuinen is opgezet binnen een groene structuur van tuinen. 

Geen harde grenzen tussen straat en woning, maar een park-

achtige overgang van openbaar naar privé.

Het hofje vormt daarin een bijzonder type. Hier zijn openbaar 

en privé op een andere manier met elkaar verweven. Aan de 

buitenzijde geeft het niet prijs wat zich binnenin afspeelt. In 

het hof is sprake van semipublieke ruimte; de voorbijganger 

loopt er niet zo snel naar binnen, maar de postbezorger 

weet dat hij even naar binnen moet om de voordeur te 

Architect
 aan het woord

vinden. Hoewel het hof type al eeuwen oud is, hebben we er 

een eigentijdse variant van gemaakt. Strakke lijnen en fijne 

detaillering. Grote glasoppervlakken afgewisseld met een 

robuust metselwerk. 

Door te kiezen voor een dubbel sheddak per woning ontstaat 

een nieuw type; geen twee-onder-een-kapwoning,  maar een 

één-onder-twee-kappenwoning. Door de woningen op een 

ingenieuze wijze te koppelen, spiegelen en draaien ontstaat 

een spannend en geborgen hofje, waar ook binnenin het 

hof de woningen zelf zich nog niet geheel prijsgeven. Vides 

en hoge ruimtes onder de kap maken het een ruimtelijke 

eenheid. Door de brede opzet zijn alle hoofdfuncties op 

de begane grond mogelijk waardoor de woningen ook 

levensloopbestendig zijn.

IRIS architecten

De Hofwoningen -  
Laakse Tuinen
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Exterieur impressie Roermondkade
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Flexibele mogelijkhedenPl� tegrond
eerste verdieping

De Hofwoningen zijn levensloop-

bestendig, wat inhoudt dat standaard 

alle voorzieningen op de begane grond 

te vinden zijn: woonkamer, keuken, 

slaapkamer en badkamer. Maar net 

zo makkelijk kunt u hier een grotere 

keuken met bijkeuken maken. Of liever 

een kantoor met berging op de begane 

grond? Het kan allemaal. 

Flexibele mogelijkhedenPl� tegrond
begane grond 

Ook op de verdieping is namelijk volop 

ruimte om kamers te realiseren. Standaard 

vindt u hier één grote (slaap)kamer met veel 

licht, een open entresol met vide naar de 

keuken, een berging en technische ruimte. 

Liever twee slaapkamers boven, een fi tness- 

of hobbyruimte en een badkamer? Geen 

probleem, tijdens het kopersoptietraject is 

het mogelijk om van de basisplattegrond 

(binnen de technische mogelijkheden) uw 

ideale indeling te verwezenlijken.

Hoe u de woning ook indeelt: de grote glas-

partijen, de vides in hal en entresol én de 

grote hoogte onder de nokken zorgt voor 

een enorm gevoel van ruimtelijkheid.
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Interieur impressie woonkamer / keuken
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De moderne keuken van nu fungeert 

meer en meer als warme leefplek; koken 

betekent nu eenmaal gezelligheid. Met uw 

familie, vrienden of gewoon gezellig met zijn 

tweeën.  Wat dan telt, is het precies kunnen 

afstemmen van de nieuwe keuken op uw 

huishouden en op andere persoonlijke of 

fi nanciële wensen. En dat begrijpt Eigenhuis 

Keukens als geen ander.

Eigenhuis Keukens

Astronaut 8f

3824 MJ Amersfoort

Telefoon 033 456 05 55

www.eigenhuiskeukens.nl

Eigenhuis Keukens is voor dit project geselecteerd als 

keukenleverancier! Met 25 jaar ervaring nemen zij u 

graag al het keukengerelateerde werk uit handen en 

regelen alles tot in de puntjes. 

Gelukkig is niet elk mens hetzelfde en daarom bieden 

zij u alle vrijheid om uw eigen droomkeuken samen te 

stellen.  Ook worden alle installatiepunten van uw keuken 

binnen de keukenruimte gratis verplaatst indien u voor de 

sluitingsdatum bij Eigenhuis Keukens uw keuken aanschaft.

Als geselecteerde keukenleverancier zijn zij volledig op de 

hoogte van de technische zaken van uw woning , zodat zij 

u optimaal kunnen informeren over de (on)mogelijkheden 

met betrekking tot uw keukenwensen. Eventuele wijzigingen 

in het installatiewerk, het juist inmeten en op tijd plaatsen 

van de keuken, coördineren zij ruim van tevoren met alle 

betrokken partijen.

De keukenadviseurs van Eigenhuis Keukens nemen 

uitgebreid de tijd om uw vragen en wensen te vertalen naar 

de droomkeuken waarnaar u op zoek bent. U heeft keuze uit 

de meest uiteenlopende keukenmerken, ontelbare mogelijk-

heden in apparatuur en werkbladen, passend bij ieder 

budget.

Kortom, een bezoek aan Eigenhuis Keukens Amersfoort  is 

zeker de moeite waard!
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Voorgaande zou u de indruk kunnen geven dat er alleen maar 

dure spullen te zien zijn bij Plieger. Maar niets is minder waar. 

Plieger heeft een dusdanig breed assortiment, dat binnen elk 

reëel budget uw wensen vervuld kunnen worden.

Plieger is een landelijk opererende groothandel in sanitair, 

cv, luchtbehandeling en elektra. Een complete partner voor 

de installateur en de bouw die zomaar geen nee verkoopt. 

Door het hele land verspreid heeft Plieger als toegevoegde 

waarde voor zijn afnemers een 18-tal toonzalen ingericht met 

daarin actueel sanitair, voorzien van de allerlaatste snufjes 

en innovaties op elk gebied. Dit alles wordt getoond met 

als achtergrond de nieuwste trends in wand en vloertegels. 

De toonzaalmedewerkers van Plieger staan altijd voor u klaar 

om met deskundig advies u wegwijs te maken in de veelheid 

aan mogelijkheden. 

De oplossing voor u wordt samen, onder het genot van een 

lekker kopje koffi  e of thee, tijdens uw bezoek gevonden. Met 

behulp van een 3D tekenprogramma wordt de ruimte eerst 

“in kaart” gebracht. Het nieuwe ontwerp komt vervolgens in 

samenspraak met u tot stand. Door onze jarenlange ervaring 

en goede samenwerking met de installateurs krijgt u ook

een goed technisch advies, zodat er geen “onmogelijkheden” 

verkocht worden.  Alle door u gewenste en besproken artikelen, 

passend binnen uw budget, worden zo samengesmeed tot 

een perfect geheel. 

De off erte wordt hierna gemaakt met een prachtige 

indelingstekening voor u, en een installatietekening voor de 

installateur en bouwer. Een beproefd concept, dat zowel 

gebruikelijk is bij nieuwbouw in grote bouwprojecten, als ook 

bij individuele renovaties. In de breedste zin van het woord 

kan Plieger, in samenwerking met zijn afnemers, u als koper 

perfect van dienst zijn. 

Welkom in de sanitairwereld van Plieger 

in Amersfoort. Een omgeving die u heerlijk 

weg laat dromen en waarin uw inspiratie 

tot op het uiterste geprikkeld wordt. Een 

keur aan sanitair wordt u voorgeschoteld, 

van strakke rechte vormen tot meer ronde 

vormen met uitbundige weelde, het is er 

allemaal te zien, te voelen, en te beleven! 

Diverse merken zijn er trots op dat zij in 

deze toonzaal zijn opgenomen, en zij worden 

daarin dan ook vertegenwoordigd met de 

meest exclusieve ontwerpen van bekende 

mondiale ontwerpers.

Plieger Amersfoort

Nijverheidsweg-Noord 95 

3812 PL Amersfoort 

Telefoon 033 422 0750 

E-mail showroom.amersfoort@plieger.nl
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Interieur impressie slaapkamer
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Het kopen van een woning is een grote stap in uw leven. 

Daarom hebben wij een aantal belangrijke aandachtspunten 

voor u op een rij gezet. Heeft u na het lezen nog vragen? De 

makelaar helpt u graag verder. 

De ontwikkeling van ‘De Hofwoningen’ is een initiatief van Van 

Bekkum Projecten BV. De verkoop van de woningen wordt 

verzorgd door Makelaardij De Parel. De bouw van de woningen 

wordt uitgevoerd door Bouwonderneming Van Bekkum BV uit 

Amersfoort. Van Bekkum is dan ook de contractpartij en zal ook 

de kopersbegeleiding verzorgen. Die bestaat onder andere uit 

de afhandeling van kopersopties en alle informatieverstrekking 

omtrent de bouw. Van Bekkum zal de bouwtermijnen bij u in 

rekening brengen.  De juridische opzet en eigendomsoverdracht 

wordt verzorgd door de projectnotaris VBC Notarissen uit 

Amersfoort. De kosten voor de overdracht zijn voor rekening van 

de verkoper. 

Koop-/aannemingsovereenkomst

Als u een woning koopt, sluit u een koop-/aannemingsovereenkomst 

af met Bouwonderneming Van Bekkum BV. Nadat de overeenkomst 

is ondertekend, ontvangt u een kopie. Het origineel gaat naar de 

projectnotaris. Verder wordt na het tekenen van de overeenkomst 

het Waarborgcertifi caat van Woningborg aangevraagd. Als alle 

opschortende voorwaarden en voorbehouden zijn verlopen en het 

Woningborgcertifi caat is ontvangen, kan de eigendomsoverdracht 

plaatsvinden.

Goed om te wet en
Eigendomsoverdracht

De eigendomsoverdracht bij de projectnotaris vindt plaats nadat:

- Eventuele opschortende voorwaarden zijn verlopen;

- U (indien nodig) overeenstemming hebt bereikt met de 

hypotheekverstrekker.

Zodra aan deze twee voorwaarden is voldaan, ontvangt u een 

concept ‘akte van levering’. Ook ontvangt u van de notaris de 

(concept) nota van afrekening. Op deze nota ziet u welk bedrag 

u op de datum van levering moet hebben betaald. Meestal loopt 

dat rechtstreeks via de bank waarbij de hypotheek gaat lopen. Op 

de leveringsdatum worden in het algemeen twee akten getekend:

- De akte van levering (ook wel eigendomsoverdracht genoemd);

- De (eventuele) hypotheekakte (de kosten hiervan zijn voor uw 

rekening).

Service en Woningborggarantie

Om extra zekerheid te geven is Bouwonderneming Van Bekkum 

aangesloten bij het Garantie Instituut Woningborg. Elk bouwplan 

dat voor garantie bij Woningborg wordt aangemeld, wordt streng 

getoetst, zowel technisch als fi nancieel. Als aan alle eisen wordt 

voldaan, wordt de Woningborggarantie verleend en ontvangt de 

koper het Waarborgcertifi caat.

Wat betekent de Woningborggarantie voor u?

Als u een woning met Woningborggarantie koopt, betekent 

dat onder andere het volgende:

- Met de aanmelding van het bouwplan en de afgifte van 

het Woningborg Waarborgcertifi caat verplicht Bouw-

onderneming Van Bekkum BV zich tot de garantie op de 

kwaliteit van de woning.  Deze is zes jaar van kracht.

- Op sommige onderdelen is dit korter (bijvoorbeeld 1 jaar 

op schilderwerk).

- De tekst van de koop-/aannemingsovereenkomst is 

overeenkomstig het model van Woningborg.  U heeft dus 

altijd een veilig contract.

- De verkoopdocumentatie is samengesteld volgens de 

richtlijnen van Woningborg.

- Bij het tekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst 

ontvangt u het door Woningborg uitgegeven boekje 

‘Woningborg Garantie’, waarin u nog gedetailleerder alle 

bijzonderheden over Woningborg kunt vinden.

- U blijft nooit met een half afgebouwde woning zitten 

wanneer er iets tijdens de bouw mis mocht gaan met de 

bouwondernemer. Door bemiddeling van Woningborg 

wordt uw woning door een andere partij afgebouwd, terwijl 

de eventuele schade door Woningborg wordt gedragen.

- Wanneer er geschillen zouden ontstaan over de kwaliteit 

van uw woning, kan Woningborg uitspraak doen die 

bindend is voor koper én bouwer.
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Duurzaam wonen
In Laakse Tuinen wordt gasloos gebouwd. Dit draagt bij aan de 

doelstelling van Amersfoort om in 2030 een CO2-neutrale stad te zijn. 

De woningen worden verwarmd door middel van een warmtepomp. Deze 

onttrekt warmte aan de buitenlucht om hiermee het huis te verwarmen. De 

buitenlucht is hiermee de onuitputbare energiebron. De warmtepomp zet dit 

om in bruikbare energie om het huis te verwarmen en is direct aangesloten 

op de aanwezige vloerverwarming. Vloer-verwarming geeft een comfortabel 

klimaat en een vrijheid bij de inrichting van uw woning. De warmtepomp 

verzorgt tevens de opwarming van een boilervat welke ervoor zorgdraagt 

dat u voldoende warm tapwater heeft. 

 

De woningen worden naast de warmtepomp tevens voorzien van ‘zonne-

dakpannen’. Dit systeem wordt naadloos geïntegreerd tussen de vlakke 

donkere dakpannen. De kleur, de vorm en het lijnenspel van de normale 

dakpannen worden gevolgd waardoor uw dak niet ontsierd wordt door 

een opvallend zonne-energie systeem. Zo ontstaat een volkomen lineair, 

harmonisch dakbeeld dat met gemak aan de hoogste eisen op het gebied 

van design en esthetiek voldoet. Duurzaam en mooi! 

De Hofwoningen zijn helemaal klaar voor de toekomst. De huizen zijn erg 

energiezuinig en hebben een lage energieprestatiecoëfficient (EPC) van 

minder dan 0,4. Door de toepassing van duurzame materialen, goede isolatie 

en een warmtepomp wordt deze EPC waarde bereikt. Niet alleen goed voor 

het milieu maar ook voor uw portemonnee. U bespaart namelijk flink op uw 

vaste lasten. Als u dan ook nog eens kiest voor energiezuinige apparaten en 

mindert in het gebruik ervan, beperk u uw energienota tot het minimum. Zo 

kun u met een zeker gevoel de toekomst in en draagt u een steentje bij aan 

een duurzamere wereld.

Meer informatie? 
Wij informeren u graag!  

Bent u op zoek naar een mooie woning en 

heeft u interesse in de schitterende locatie 

die wij u met het plan ‘De Hofwoningen’ 

aanbieden? Laat u dan informeren over de 

mogelijkheden die wij u hierbij bieden. U 

kunt hiervoor contact opnemen met onze 

makelaar. Wilt u eerst meer informatie over 

de woningen? Bezoek dan onze website  

www.dehofwoningen.nl

Ontwikkeling & realisatie

Van Bekkum Groep BV

Telefoon 033 - 254 42 22

E-mail info@vanbekkum.nl

www.vanbekkum.nl

Verkoop & informatie

Makelaardij De Parel

Telefoon 033 466 99 02

E-mail nieuwbouw@makelaardijdeparel.nl

www.makelaardijdeparel.nl

Disclaimer:
Dit is een uitgave van Van Bekkum Groep BV. De 

brochure is bestemd als informatie- en inspiratiebron 

voor de toekomstige bewoners van De Hofwoningen 

in Amersfoort. Niets uit deze uitgave mag worden 

gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Van 

Bekkum Groep BV.

Alle perspectieftekeningen, plattegronden, afbeel-

dingen en teksten in deze brochure geven een 

impressie weer en dienen als illustratie. Hieraan 

kunnen geen rechten worden ontleend. Deze 

brochure maakt geen deel uit van de contractstukken. 

Tijdens het gesprek met de makelaar worden de 

contractstukken van de woningen verstrekt.
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