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CONTEXT
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Laakse Tuinen in de context

de Laak

De situering Laakse Tuinen en Velden 1F

De Laak staat voor de 
vaarverbinding van Amersfoort 
met het Randmeer. Elke 
stedenbouwkundige ontwikkeling 
in Vathorst aan de Laak dient 
dan ook te zijn georiënteerd 
op het landschap tussen het 
Nijkerkernauw en de Laak; 
bovendien is het onderwerp 
wonen met en aan het water het 
stedenbouwkundige thema van 
alle ontwikkelingen. 
Het recent gerealiseerde eerste 
gedeelte van Laak 2A is een 
voortzetting van de waterstad 
van Laak 1. Dit deelgebied had 
als ruimtelijk doel een zachte 
overgang te bewerkstelligen 
tussen het relatief stedelijke 
Grachtenstad en de nu in 
aanbouw zijnde tweede fase 
van Laak 2A rond de Hogesteeg, 
het Waterdorp. 

Ook voor Laakse Tuinen is water 
een belangrijk thema. Binnen dit 
thema heeft de wijk net als de 
andere wijken van De Laak een 
eigen accent. In dit geval wordt 
het samengevat onder de naam 
Laakse Tuinen.

Scholen en 
Sport

Amersfoort
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De wijken van De Laak

Laakse Tuinen Waterdorp Grachtenrijk
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Hindercontour gasleiding

Aan de noordwestelijke rand van 
Vathorst ligt een gasleiding. De 
benodigde veiligheidsafstand tot de 
leiding bepaald de ligging van de 
woningen aan de randen.

Hindercontour vuilstort

Aan de zuidwestelijke rand van 
Velden 1F bevindt zich een vuilstort-
locatie. Een hindercontour bepaald 
de ligging van de woningen in het 
zuidwesten.

Structuuropbouw
Laak 2B en Velden 1F vormen het sluitstuk van Vathorst. Hier, in 
het noordwesten van Vathorst, ontstaat daarmee een enkele 
kilometers lange stadsrand van het compacte stadsdeel. Het 
landschap buiten de bebouwde wijken dient de bewoners 
van Vathorst als uitspanning- en recreatiegebieden. Daarom 
houden wij bij het ontwerp van Laak 2B en Velden 1F 
rekening met de functionele invulling van de randgebieden 
buiten Vathorst. Naast recreatieve functies bevinden zich 
ook parkeergelegenheid voor voorzieningen en functionele 
verbindingen voor langzaam verkeer. 

In de onderstaande schema’s zijn de meest relevante 
randvoorwaarden uit de omgeving aangegeven die Laak 2B 
en Velden 1F beïnvloeden.
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Ontsluiting Vathorst West

Tussen Laakse Tuinen en Velden 1F 
is de hoofdontsluiting van Vathorst 
West gepland. deze verbindt uitein-
delijk de Vathorstse Boulevard met 
de Zevenhuizerstraat en de rijksweg 
A1.

Westerpark als resultante, 
beëindiging en verbinding

Aan de westrand van Laakse 
Tuinen en Velden 1F zal een nieuw 
stadspark ontstaan. Het park 
verbindt de wijken De Laak en De 
Velden met Vathorst West. In het 
park is een doorgaande fietsroute 
van het centrum van Amersfoort 
naar Vathorst Noord.

Peilvakken

Laakse Tuinen ligt in hetzelfde peil-
vak als Laak 2A. De wijk is verbonden 
met de Laak en hier is spelenvaren 
met fluisterboten mogelijk. Velden 1F 
bevindt zich op een lager gelegen 
peilvak dat niet is verbonden met de 
vaarwegen van de waterstad.

Scholen en Sportvoorzieningen

Laakse Tuinen

Amersfoort Centrum

Vathorst Noord

Vathorst West
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Kleine Eem

de Laak

Binnenlaak

Onderwijs en 
Sport

Amersfoort 
Centrum

Vathorst Noord

Vathorst West

Waterdorp

Velden Noord

Stedenbouw
Sferenkaart

Voor Laakse Tuinen, Velden 1F en 
het Westerpark is een integraal 
structuurontwerp gemaakt om 
de relatie van de plandelen 
onderling te onderzoeken. In 
dit document is alleen Laakse 
Tuinen tot definitief ontwerp 
stedenbouw uitgewerkt. De 
plandelen Westerpark en 
Velden 1F worden als structuur 
meegenomen. 

3 plandelen: Laakse Tuinen, Velden 1F en Westerpark

1.

1.

1.

4.

4.

5.

5.

4.

1.

1.

1.

3.
2.

2.

3.

3.

7.

7.

7.

3.

3.

3.

7.
6.

6.

5.
4.

Kleine Eem
De Laak
Westerparkrand
Straatjes
De Lanen
Binnenlaak
Stadlaan
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Calveense Wetering

W
es

te
rp

ar
k

La
an

La
an

Kleine Eem

Stadslaan

de Laak

Binnenlaak

Vathorst Noord

Vathorst West

Waterdorp

Velden 1F

Plankaart Laakse Tuinen
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LAAKSE TUINEN
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LAAKSE TUINEN
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Stedenbouw
Proefverkaveling  Laakse Tuinen

Calveense Wetering

W
es

te
rp

ar
k

la
an

la
an

Kleine Eem

Stadslaan

de Laak

Binnenlaak

Waterdorp

hofje

Hof aan 
de Laak

nader uit 
te werken

De proefverkaveling laat een 
momentopname zien van de beoogde 
sfeer en dichtheid van de wijk. Aan de 
hand van de proefverkaveling is een 
grondexploi-tatie opgesteld en is een 
analyse op de parkeercapaciteit gemaakt. 
De bouwvelden worden pas op moment 
van de opstalontwikkeling definitief ingevuld 
met woningaantallen,  woningcategorieën 
en de daarbij behorende parkeertelling.
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Grenzend aan de Laak, het Waterdorp, de Boulevard en het Westerpark wordt de 
nieuwste uitbreiding van Vathorst gerealiseerd; Laakse Tuinen. Wat opvalt als je door 
de Laakse Tuinen loopt is, behalve het volop aanwezige water dat het plandeel De 
Laak van Vathorst kenmerkt, het groene, klassieke en duurzame karakter van de wijk. 
Deze wijk is nu al aantrekkelijk, maar zal in de loop der tijd wanneer de bomen groot 
en de voortuinen tot wasdom zijn gekomen steeds mooier worden. Een schoonheid 
die je ook in de wijken uit de jaren twintig en dertig aantreft, zonder daarvan een 
kopie te zijn. Het stadsbeeld met langs en dwars georiënteerde kappen roept 
associaties op met de tuinwijken uit die periode maar daar blijft het toe beperkt. De 
architectuur is eerder tijdloos dan een romantisch citaat uit het verleden. Ze is vooral 
degelijk, geen details die niet goed uitgevoerd kunnen worden of matig verouderen. 
De openbare ruimten zijn bekend en vertrouwd: laan, singel, parkrand, straat en 
straatje. De architectuur brengt de openbare ruimte tot leven. De huizen staan trots 
in de omgeving en geven kleur aan het beoogde straatbeeld. Zorgvuldig ontworpen 
entrees, woningindeling, vakkundig metselwerk en mooie dakranden geven blijk 
van een traditie waarbij het wonen aan de straat de wijk tot leven brengt. Hier vind 
je geen eindeloze repetitie van keukenramen waarachter het wonen verborgen is, 
maar woonfuncties die de straat vorm en allure geven en van waaruit bewoners 
kunnen genieten van het straatbeeld.

Het bijzonder groene karakter van de buurt is ontstaan door een optimale 
integratie van het omliggende landschap met de wijk. De westelijke stadsrand 
is getransformeerd in een stadspark met bomenlanen, rietsingels en schapen, 
maar natuurlijk ook het gebied Over de Laak. Langs de watergangen in het 
plangebied tref je tuinen. Soms zijn het overtuinen. De privé tuinen zijn niet zoals in 
veel buitenwijken vol gezet met erfafscheidingen en tuinmeubilair, maar door een 
zorgvuldige opzet en beplanting van deze privékavels geven ze een eigen groen 
karakter aan de watergangen: Laakse Tuinen. Ook de lanen en straten excelleren 
in groen. De straatprofielen zijn zo opgezet dat straatbomen goed kunnen groeien. 
De voortuinen zijn voorzien van hagen, ontworpen hekken en poortjes. Daarbij moet 
een achtertuin van minimaal 8 meter altijd mogelijk zijn. De ruime maat van de 
voortuin heeft bewoners uitgenodigd struiken, planten en bankjes toe te voegen. 
De ontworpen entrees en erkers creëren een harmonie tussen huis en straat. Het 
parkeren in de openbare ruimte is beperkt tot aan eenzijde langs-parkeren. Een groot 
deel van het privé parkeren wordt opgelost binnen de bouwblokken. De openbare 
ruimte is met name bedoeld voor het parkeren van bezoekers. Kinderen kunnen 
dan ook veilig fietsen en spelen in de straten van de Laakse tuinen. De zorgvuldige 
begrenzing van het privédomein aan het openbaar gebied is consequent doorgezet. 
Daar waar privé achter- en zijtuinen de openbare ruimte raken zijn deze voorzien 
van gemetselde tuinmuren, eventueel gecombineerd met hek en haag. Voortuinen 
zijn voorzien van hagen. Energievoorzieningen zoals zonnepanelen zijn netjes 
geïntegreerd, het oogt niet alsof ze er later op zijn gelegd. Vanaf het begin zijn ze 
onderdeel van het ontwerpproces. 

Beeldkwaliteit Laakse Tuinen
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Groene straten lanen, plantsoenen en watergangen

• Straten en lanen met substantiële beplanting
• Gekromde straten en lanen
• Openbare ruimte beperkt tot een minimum
• Het private groen werkt mee aan de groene sfeer van een straat

Verkaveling van een tuinstad

• Het private groen speelt mee: voortuinen
• Verkaveling ontworpen op ontmoeting tussen buren
• Woonkamer aan de openbare ruimte
• Tuinen, onder andere aan het water

Randen van de wijk

• Aan de Laak: stadsrand van Amersfoort, voortzetting korrel waterstad
• Aan het park: stadsrand van Amersfoort, statige panden aan het park

Stadslaan

• Laan beplant met vier bomenrijen
• Wonen aan een ruime laan
• Woonverdieping opgehoogd of op verdieping (boven straatniveau)
• Statige huizen met drie en vier verdiepingen

Beeldkwaliteit Laakse Tuinen
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Aan het water

• Menging van openbare en private oevers
• Watertuinen aan 'geprivatiseerde' watergang
• Overtuinen aan de Binnenlaak
• Tuinen aan het water zijn 'lage tuinen' 
• Waterkanten zijn groene waterkanten

Ingetogenheid, warmte en subtiliteit

• Voornamelijk metselwerk
• Ingetogen kleurgebruik voor het metselwerk
• Subtiele metselwerkdetails

Variatie, ritmiek en sculpturaliteit

• Composities van woningclusters met hoekwoningen, tussenwoningen en 
verbijzonderingen

• Panden worden in beperkte mate herhaald
• Een rij van woningen vormt samen een compositie, is niet louter een trein 

van woningen
• Bij aan elkaar geschakelde langskappen zijn er altijd uitzonderingen met 

kopgevels, dakkapellen, etc.
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Park

Laak en Binnenlaak

Kleine Eem

Boulevard

Laan

Straatjes

De woonadressen in Laakse 
Tuinen zijn gerelateerd aan 
de openbare ruimten en 
landschappen, waaraan 
de woningen zijn gelegen, 
zoals het Westerpark, Vathorst 
Noord, Kleine Eem, Stadslaan, 
plantsoenen, lanen en 
woonstraatjes.

Beeldkwaliteit Laakse Tuinen
De adressen van de Laakse Tuinen en Parkwijk

Woonadressen
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Verdeling van de buurten in de Laakse Tuinen

Stedenbouwkundige ruimtes

1. Laak

2. Binnenlaak

3. Parkrand

4. Stadslaan - Boulevard

5. Kleine Eem

6. Lanen

ensemble

ensemble

7. Straten

4x

4x

4x

4x

3x

3x

3x

2x

2x

2x

2x

Elke stedenbouwkundige 
ruimte definieert zijn eigen 
ontwerpregels voor de 
architectuur. Door de 
ontwerpregels en de mate van 
herhaling in de architectuur 
(korrel) ontstaan per openbare 
ruimte verschillende sferen. 

1. Laak

2. Binnenlaak

3. Parkrand

4. Stadslaan - Boulevard

5. Kleine Eem

6. Lanen

7. Straten
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Beeldkwaliteit Laakse Tuinen

1.a)    Wonen aan de Laak
De bebouwing aan de Laak is het visitekaartje van het plan, hieraan ontleent het stadsdeel haar faam.  
Wonen aan de Laak is een winnend lot uit de loterij; met de tuin op het zuidwesten en het uitzicht op 
de Laak en het noordelijke landschap. Over het water glijden de bootjes. Je eigen bootje ligt ivoor de 
deur. ’s Avonds even hardlopen naar het Randmeer. Het uitzicht op het landschap is volledig benut 
door de woningen overwegend met 80cm op te tillen. Vanuit de woning biedt dit een magnifiek 
zicht op het groen aan de noordzijde. Dat uitzicht wordt ook gebruikt voor een bijzondere indeling 
van de plattegrond. Grote ramen en bijzondere woonfuncties vieren het zicht op het landschap. De 
bebouwing is gedifferentieerd in een iets grotere bebouwingskorrel dan in de vroegere plandelen van 
De Laak. Maximaal vier woningen vormen een architectonische eenheid en zijn coherent ontworpen. 
Daarnaast staat weer een ander blokje. Dit verdelingsprincipe is net als in de negentiende eeuw. 
Toen ontwikkelde een aannemer twee à vier woningen naast elkaar in een ontwerpstijl, waardoor een 
gevarieerd beeld met een zekere herhaling ontstond. Het gedifferentieerde beeld wordt ondersteund 
door sprongen in goot en daklijn en of erkers. De toon van de bebouwing is warm en van aardkleurig 
metselwerk. De voortuinen zijn voorzien van hagen en ontworpen hekwerken. De hoeken van de 
bebouwing zijn zowel georiënteerd op de straatjes of lanen dwars op de Laak als op de Laak. 

randvoorwaarden  woonbebouwing

•	 korrel van bebouwing
•	 opgetilde vloerpeil
•	 voortuinen aan de Laak
•	 erfafscheidingen
•	 het uitzicht wordt gevierd, grote ramen 
•	 ontworpen monumentale entree
•	 om de hoek ontwerpen bij de hoekblokjes
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Beeldkwaliteit Laakse Tuinen
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1.b)    Hof aan de Laak
Op de hoek van het Westerpark ligt het landgoed. Een collectief woongebouw met tuinen die 
moeiteloos overgaan in het park. Het gebouw is kloek en monumentaal, landschap en gebouw zijn 
nauwkeurig op elkaar afgestemd. De monumentaliteit heeft zelfs zijn weerslag in de omliggende 
bebouwing. 

randvoorwaarden collectief woongebouw

•	 in harmonie met omliggende bebouwing overwegend vier lagen hoog, met hoogteaccent(-en).
•	 landschap en beleving gebouw zijn nauw op elkaar afgestemd
•	 iconische en monumentale kwaliteit, parkeerplaatsen zijn geïntegreerd.
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1.c)    Woonboten in de Laak
Langs de Laak is een zone aangewezen waar woonboten kunnen liggen. De waterkant is minimaal 
geprivatiseerd ten behoeve van de stalling van fietsen en de auto staat in de straat geparkeerd. Het 
terras is gerealiseerd op het dek of drijvend en niet op de wal.  

randvoorwaarden woonboten
•	 minimale privatisering wal
•	 tuinen hebben het karakter van een voortuin
•	 tuinen zijn zo groen mogelijk
•	 tuin zijn omsloten door hekwerk met ligusterhagen hoogte max. 1,20m
•	 terras geintegreerd op het dek of drijvend 
•	 caports en schuttingen zijn niet toegestaan
•	 bergingen zijn gemetseld en hebben een kap

1.d)    het Eiland 

Een tweede locatie voor drijvend wonen op de Laak bevindt zich op het ‘eiland’ tussen Laakse 
Tuinen en Vathorst Noord. De woonboten kunnen compact geclusterd worden rond het eiland. De 
geprivatiseerde kades zijn geen onderdeel van een woonstraat maar maken onderdeel uit van de 
collectieve functies op het eiland. Hierdoor ontstaat een gemeenschap onder de bootbewoners. De 
woonboten keren hun terraskant naar de Laak en het landschap toe. Door de compacte clustering 
rond het eiland wordt het unieke adres aan de Laak voor de bewoners van de Laakwoningen niet 
belemmerd. 

randvoorwaarden woonarken

•	 boten mogen woonarken zijn, en ter plekke worden gebouwd
•	 de walkant kan worden geprivatiseerd
•	 de buitenzijde / terraszijde dient als ‘voorkant’ te zijn vormgegeven



2. Wonen aan de Binnenlaak
De Binnenlaak is een bijzondere gracht in het stedenbouwkundige plan. De gracht snijdt alle 
deelplannen aan. De straat is relatief autoluw. De Binnenlaak leidt via het Waterdorp naar het 
Sluiseiland waar basisscholen gehuisvest zijn; veel fietsers dus. Aan de westzijde mondt de Binnenlaak 
uit op het Westerpark. Voor de woningen aan de noordzijde van de watergang zijn aan het talud 
overtuinen gemaakt. De overtuinen  zijn voorzien van hagen. Voor hun inrichting worden strenge 
restricties opgegeven;  je mag er niets in bouwen en moet 80 procent van de tuin onverhard laten. 
Eigenlijk kun je er alleen lekker in de tuin aan het water zitten, in een kano stappen, genieten van 
het groen, een tuin maken, wijn drinken, barbecuen en kletsen met de buren. Je stapt ook hier zo in 
je eigen bootje. De ruime overtuin geeft aanleiding om de tuinen aan de achterzijde iets kleiner te 
maken. De bebouwing aan de Binnenlaak doet misschien nog wel het meest denken aan de klassieke 
waterstad. De korrelgrootte is beperkt tot drie woningen waardoor een kleinschaliger beeld ontstaat. 
De woningen zijn overwegend met 40cm opgetild waardoor de gracht een intiemer karakter krijgt. De 
kromme loop van de Binnenlaak geeft een besloten karakter aan deze watergang. Aan de zuidzijde 
liggen twee type woningen: woningen met zicht op de Binnenlaak en een tuin op het zuiden, en 
woningen aan een straatje met een tuin aan het water. Voor deze laatste woningen gelden dezelfde 
principes als voor het deelgebied De Kleine Eem.

randvoorwaarden  woonbebouwing

•	 korrel van bebouwing maximaal drie panden
•	 opgetilde vloerpeil overwegend 40 cm 
•	 kleine delftse stoep en overtuin aan het water
•	 overtuin omsloten door hekwerk met ligusterhagen
•	 een comfortabel uitloop en de straat als verlengde van de woning staat voorop bij deze woningen
•	 ontworpen entree
•	 om de hoek ontwerpen bij de hoekblokjes, architectonische accenten bij de bruggen van de 

lanen

Beeldkwaliteit Laakse Tuinen

24 Laak 2B - DO stedenbouw
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3. Wonen aan het Westerpark
Aan de westzijde van het plangebied liggen de woningen met uitzicht op het Westerpark. Ook hier zijn 
de woontypes ontworpen om het uitzicht te vieren door middel van erkers, brede raampartijen en/of 
een bel-etage. De avondzon die prachtig over de voorgevel strijkt bleek een goed uitgangspunt voor 
het ontwerp van de plattegrond en de inrichting van de voortuin. Om het uitzicht te verbeteren zijn 
de woningen ook hier overwegend iets opgetild ten opzicht van maaiveld. Mensen met een rolstoel 
kunnen aan de achterzijde gewoon gelijkvloers binnenkomen. Je komt in het park via een aantal 
fraai ontworpen houten bruggen. Deze vormen als het ware de entreepoorten, zoals je dat bij een 
klassiek stadspark wel ziet. Behalve een entreefunctie hebben de bruggen een functie van symbool 
en verblijfsplek. Het park zelf is in eerste instantie (aanlegfase) eenvoudig en doeltreffend van opzet: 
brede bomenlanen, grote grasbanen, onderhoud door schapen. Een paar groepen solitaire bomen 
bieden een verrassend lente- en herfstbeeld.  De watergang tussen park en woningen is aangetakt op 
de Binnenlaak en de Laak. Vanaf hier vaar je zo naar het Randmeer. Een mooie aanleiding om hier een 
sloepje aan te meren voor de deur, of te gaan suppen door de grachten van het stadsdeel De Laak. 
Het Westerpark is op twee plekken de wijk ingehaald door twee kleine pocketparks. 
De statigheid en allure van de bebouwing wordt hierlangs voortgezet de wijk in. Ook het 
bebouwingsbeeld langs het Westerpark is gevarieerd. De korrelgrote van de bebouwing heeft hier een 
maximale lengte van vijf woningen. Het gedifferentieerde beeld wordt ondersteund door sprongen 
in goot en daklijn en/of erkers. De toon van de bebouwing is een warm en aardkleurig metselwerk. 
De voortuinen zijn  voorzien van hagen en ontworpen hekwerken. De hoeken van de bebouwing zijn 
georiënteerd op de pocketparks, de Binnenlaak, op het Westerpark én op straatjes of lanen dwars op 
het Westerpark gelegen. De hoeken vormen ook accenten in het stedenbouwkundig plan en vragen 
daarmee om een verbijzondering, niet door extra hoogte, maar vooral door extra ruimtelijkheid. Daar 
zit een erkerraam, een torenelement of een dakterras.

randvoorwaarden woonbebouwing

•	 korrel van bebouwing maximaal vijf panden
•	 overwegend opgetilde vloerpeil
•	 voortuinen
•	 erfafscheidingen ontworpen, gemetseld, hekwerken en hagen 
•	 het uitzicht wordt gevierd, grote ramen, erkers, dakterras 
•	 ontworpen monumentale entree
•	 om de hoek ontwerpen bij de hoekblokjes, architectonische accenten op de hoek

Beeldkwaliteit Laakse Tuinen
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4. Wonen aan de Stadslaan
De Stadslaan is een belangrijk ontsluiting van Vathorst en het gebied ten westen van Vathorst. De 
ligging aan de Stadslaan vraagt enerzijds om allure naar de passant door Vathorst, anderzijds wil 
de bewoner ook dat zijn woning boven de passanten verheven ligt. Het vloerpeil is om deze reden 
overwegend 80cm boven het maaiveld. Dit is ook een uitgelezen plek om woningen, appartementen 
en/of bebo’s te ontwerpen die op termijn kunnen transformeren naar meer woonwerkcombinaties. De 
bebouwing heeft een stedelijk karakter: hoge statige panden, drie lagen met kap, soms een vierde 
laag. De aaneengesloten wand en de diepe bouwblokken aan de andere kant zorgen ervoor dat de 
woningen aan de achterzijde uitkijken op een lommerrijk gebied. Hoge entrees, erkers en een Delftse 
stoep geven een monumentaal karakter aan de laan. De bebouwing is gevarieerd, de korrel beperkt 
zich tot maximaal vijf keer hetzelfde pand. Vanaf de Stadslaan kom je via de lanen in buurt Laakse 
Tuinen. Op de hoeken bij deze entrees zit op de begane grond een niet-woningbouwprogramma: 
bedrijf aan huis of voorziening. Dat betekent dat bij deze woontypes op de eerste verdieping gewoond 
wordt. De hoeken zijn architectonische pareltjes en verwelkomen bewoners en bezoekers van de wijk. 

randvoorwaarden woonbebouwing

•	 korrel van bebouwing maximaal vijf panden
•	 overwegend opgetilde vloerpeil van 80 cm 
•	 woningen kunnen aantoonbaar getransformeerd worden naar woon werkwoningen
•	 de binnenzijde van het blok vormt een groen oase als tegenhanger voor de levendige Stadslaan
•	 de hoeken bij de entree van de lanen zijn architectonische specials, aandachttrekkers, 

verbijzonderingen
•	 de gevel van de begane grond van de hoeken heeft een extrovert karakter dat het bedrijf dat hier 

op de begane grond gevestigd fraai toont. 
•	 de verdiepingshoogte van de hoeken is > 3,5m. 
•	 ontworpen entree
•	 om de hoek ontwerpen bij de hoekblokjes, architectonische accenten bij de bruggen van de 

lanen

Beeldkwaliteit Laakse Tuinen
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5. Wonen aan de Kleine Eem
De Kleine Eem is het romantische en lommerrijkste milieu van Laakse Tuinen. Het gebied is reeds ingezet 
in het Waterdorp en wordt verder vervolmaakt in Laakse Tuinen. De kromme loop van de watergang 
en de wisselende bebouwing geven spannende doorzichten aan de Eem, de kavels en woningen 
meanderen mee met de loop. De kavels zijn specifiek ontworpen zodat de woningen uniek en 
optimaal georiënteerd zijn op hun tuin en het straatje. 
De beeldkwaliteitregels, zoals deze worden toegepast in het Waterdorp, zijn identiek: positie woning op 
de kavel, hoge tuin en lage tuin, tuinmuur, mee ontworpen erfafscheidingen, etc. Het verschil zit erin 
dat voor de materialisatie een grotere afstemming wordt gezocht op de baksteen toepassing van de 
projectmatige woningen, zodat hier meer coherentie met het projectmatige deel ontstaat. 

Beeldkwaliteit Laakse Tuinen
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6. & 7. De lanen en de lommerijke straten
Laakse Tuinen grijpt terug op de traditie van klassieke openbare ruimtes maken middels woningbouw. 
Wie kent niet de groene lommerrijke straten en lanen uit de wijken van de negentiende eeuw, en 
de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw. Het gaat daarbij om een goede profilering van de 
openbare ruimte waarbij laanbomen tot wasdom zijn gekomen, maar ook de kwaliteit van de voortuin, 
de hagen, muurtjes en hekwerken spelen een belangrijke rol. De lanen hebben ruime trottoirs en veel 
groen. Maar wat deze straten werkelijk bijzonder maakt is de architectuur die aan deze openbare 
ruimten staat. Ze viert de straat, het wonen is goed zichtbaar en verrijkt het straatbeeld. Anderzijds 
profiteert de woning van een ligging aan een mooie straat of laan. Het wonen zit niet verstopt achter 
een klein keukenraam maar is tot expressie gebracht door een groot raam of erker.  Aan weerszijde van 
de straatwand is de architectuur coherent, daar waar mogelijk ontworpen door één architect. In het 
perspectief heeft de bebouwing schaal gekregen waardoor een leesbaar ritme in de straat ontstaat. 
De straat is een ruimte en als zodanig begrensd. Vernauwingen om het perspectief te begrenzen 
worden gestimuleerd. De korrel langs de straten en wanden is veel groter, hele straten kunnen uit 
een stuk ontworpen zijn, echter hier gaat het meer om ritme dat ontstaat door plasticiteit en variatie. 
Ook een overhoekse beleving van de architectuur draagt bij aan een rijk straatbeeld. De tuinen zijn 
asymmetrisch in de straat verdeeld. Doordat tuinen met zuid- of west- oriëntatie dieper zijn dan tuinen 
met een oost- of noord- ligging wordt het gebruik van de voortuin in de avond uren gestimuleerd.

Beeldkwaliteit Laakse Tuinen

Lanen
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Kleine Eem

Calveense Wetering

Stadslaan
W

es
te

rp
ar

k

Binnenlaak

de Laak

Compositie

Stedenbouw

De stedenbouwkundige 
basisstructuur is opgespannen 
tussen Westerpark, de 
Kleine Eem, de Laak en 
de Calveense Wetering. 
Daardoorheen snijden de 
Binnenlaak, de Stadslaan en 
de Lanen als structuurdragers.

nader uit 
te werken
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Stedenbouw
Verdeling en korrel van de gebouwtypen

De variatie aan gebouwtypen 
in Laakse Tuinen is groot. De 
verdeling van de verschillende 
typen richt zich naar de 
adressen waaraan de 
gebouwen liggen. 
De korrel, dat betekent de 
maat van herhaling van op 
elkaar volgende gebouwen 
in een rij, wordt bepaald door 
de ligging van de gebouwen 
aan een desbetreffende 
openbare ruimte. Naast 
woonbebouwing is er op een 
aantal locaties ruimte voor 
andere functies als werk aan 
huis of voorzieningen. 

Kleine Eem

Calveense Wetering

Stadslaan

W
es

te
rp

ar
k

Binnenlaak

de Laak

nader uit 
te werken
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Watergangen / doorvaarbaarheid

Waterstructuur

De watergangen van De Laak 
zijn bevaarbaar voor spelevaren 
en onderhoud. Het waterpeil 
van Laakse Tuinen is gelijk aan 
dat van Laak 2A en de Laak. 
Het peilvak van Laakse Tuinen 
staat niet in verbinding met de 
Calveense Wetering. 

0,10-NAP

0,10-NAP

0,10-NAP

0,10+NAP

0,10+NAP
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Bruggen
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Wegenstructuur
Fiets 

De wijk heeft in het recreatieve 
netwerk een schakelfunctie 
tussen verbindingen oost – west 
en noord – zuid. Door Laakse 
Tuinen lopen de belangrijke 
hoofdroutes voor fietsers en 
voetgangers van De Laak, 
Vathorst en Amersfoort. Dit zijn de 
structuurdragers van de wijk.

Onderwijs en Sport

Amersfoort 
Centrum

Waterdorp

Vathorst Noord

Vathorst West

Velden
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Wegenstructuur
Voetgangers

Onderwijs en Sport

Waterdorp

Vathorst Noord

Vathorst West

Velden
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Wegenstructuur
Auto

Laakse Tuinen heeft een eigen 
autocirculatiesysteem dat nagenoeg 
onafhankelijk is van de naastgelegen 
buurten. Alleen langs de Binnenlaak en de 
Baak van Zierikzee is Laakse Tuinen voor 
auto’s verbonden met Waterdorp. 
Tussen Laakse Tuinen en Velden 1F komt 
toekomstig de hoofdontsluiting van 
Vathorst West te liggen. Deze weg is tevens 
de hoofdontsluiting voor Laakse Tuinen en 
Velden 1F. 
Binnen Laakse Tuinen hebben de lange 
lanen in noord - zuidelijke richting een 
verdeelfunctie. Alle andere wegen zijn 
ondergeschikte woonstraten. 

Laakse Tuinen

bus

Waterdorp

Velden 1F

nader uit 
te werken
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Mogelijke parkeerprincipes

Wegenstructuur

Naast parkeerplaatsen op 
eigen erf bevinden zich 
efficiënte parkeervoorzieningen 
voor bewoners binnen de 
bouwvelden. Bezoekersparkeren 
wordt in de straat opgelost. 
In de afbeelding hiernaast 
zijn mogelijke parkeerpricipes 
aangegeven. De uiteindelijke 
keuze voor een principe wordt 
door de desbetreffende 
ontwikkelaar gemaakt.

nader uit 
te werken
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Parkeerzones
(met indicatie relatie aantallen parkeerplaatsen per woning)

Wegenstructuur

openbaar:  0,3  60    pp
privé:   1,5  298  pp
totaal:  1,8 358 pp

openbaar:  0,3  70    pp
privé:   1,5  350 pp
totaal:  1,8 420 pp

openbaar:  0,3  70    pp
privé:   1,5  350 pp
totaal:  1,8 420 pp

Zone 1

Zone 2

Zone 3

De parkeernorm is afhankelijk 
van de uiteindelijke 
verkaveling, het aantal 
woningen, het woonoppervlak 
en de woningcategorieën. (zie 
parkeernormering gemeente 
Amersfoort). In dit schema 
is een momentopname 
van de aantallen aan 
parkeerplaatsen in relatie 
tot de woningaantallen 
te zien, afgeleid van de 
proefverkaveling. 
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Groen netwerk

Groenvoorzieningen

Binnenlaak

Overtuin

plantsoen

plantsoen

plantsoen

stadslaan
Westerpark 

Westerpark 

Waterdorp 

Vathorst Noord 

De straten verbinden de 
diverse grotere openbare 
ruimten met elkaar. Zowel het 
Westerpark als ook Vathorst 
Noord zijn bestemmingen die 
worden bereikt via het groene 
weefsel van Laakse Tuinen. 
Kleinere plantsoenen en de 
watergangen nodigen uit 
tot verblijf en zijn onderdeel 
van een ecologisch netwerk. 
Privaat groen in voortuinen, 
overtuinen en lage tuinen 
aan het water versterken het 
groene netwerk. 
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Speelplekken

Groenvoorzieningen

eilandpark

plantsoen

plantsoen

Overtuin

plantsoen

plantsoen



46 Laak 2B - DO stedenbouw

Oevers

Calveense Wetering

Kleine Eem

Binnenlaak

de Laak

Groenvoorzieningen

De oevers van Laakse Tuinen zijn 
afwisselend privé en openbaar. 
In beide gevallen zijn de oevers 
zacht en groen ingericht. 
Uitzondering zijn een bouwblok 
dat in het water staat en een 
openbare kade aan parkzijde 
bij de voorzieningen. Aan de 
watergang bij het park komt 
een openbare aanmeerplek, 
waardoor de bewoners van De 
Laak ook via het water het park 
kunnen bereiken. Op een aantal 
plekken bevinden zich speciale 
functies als een botenhelling 
en vissersplekken. De private 
beschoeiingen worden zoals in 
het Waterdorp gemaakt van 
hout met houten stootbalk en 
deksloof. Openbare kades 
worden gemaakt van betonnen 
waterkerende delen met een 
houten afwerking.
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Privé voorzones

De woonsferen van Laakse Tuinen 
kenmerken zich vooral door water 
met veel groen. De bomen in 
lanen en straten, plantsoenen en 
het Westerpark zorgen voor een 
bijzonder groene sfeer in de wijk. 
Daarnaast versterken in het bijzonder 
de privézones en voortuinen voor 
de woningen voor een lommerrijke 
uitstraling. De beoogde burgerlijke 
sfeer kan alleen door een 
samenspel van openbare en private 
groenvoorzieningen succesvol zijn. 
In Laakse Tuinen zijn dan ook alle 
percelen voorzien van een Delftse 
stoep, een Bergse stoep, een goede 
voortuin of een ruimere voortuin.
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Vloerpeilen
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Gebouwniveau

Expressie van het wonen aan de openbare ruimte

Plastiek van de gevel: erkers, balkons, negges
Voorgevels, zijgevels, achtergevels

Silhouet door daken 

Verbijzondering per dak
Dakranden, dakoverstekken en gevelbeeindigingen
Zonnepanelen
Rookgasafvoeren en ventilatie
Hemelwaterafvoer

Het adres aan de openbare ruimte: entrees

Materiaalgebruik

Warm metselwerk
Ramen en deuren
Beperking van timmerwerk en plaatmateriaal
Inritten naar parkeervoorzieningen en ventilatieroosters

Blokniveau

Voortuinen, Bergse stoepen en Delftse stoepen

Overtuinen

Beschoeiing en steigers

Insteekhavens en boothuizen

Garages / carports / parkeerplaatsen

Bergingen

Erfafscheidingen

Beplanting

Entrees naar binnenterreinen

Verlichting (binnenterreinen) + openbare ruimte

Materialen (binnenterreinen)

Nutsvoorzieningen
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Beeldkwaliteit

Gebouwniveau

01 Expressie van het wonen aan de openbare ruimte

Plastiek van de gevel: erkers, balkonnen, negges

Plasticiteit door oriëntatie plattegronden (wonen aan de openbare ruimte)

In Laakse Tuinen is het wonen veelal zichtbaar vanaf de openbare ruimte. De voortuinen van de 
woningen staan voldoende privacy toe. Dit ontwerpprincipe zorgt voor sociale cohesie in de wijk, dat 
wil zeggen: meer contact tussen de bewoners en meer initiatief voor de buurt. In de plattegronden van 
de woningen dient er rekening mee te worden gehouden. De keuken bevindt zich zoveel mogelijk of 
aan de tuinkant van de woning of in het midden.
De gevels van de panden van Laak 2B zijn geen vlakke gevels. Voorgevels kenmerken zich door een 
erker, een balkon of een negge die enige visuele rijvorming moeten voorkomen.

geen woningen zonder expressie van het burgerlijke wonen

geen vlakke gevels, geen monotone rijvorming

gebouwen hebben plinten

gebouwen erkers en balkons

oriëntatie op de openbare ruimte

negges en plastiek

Voorbeelduitwerkingen:

Voorbeelduitwerkingen:
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Erkers, balkonnen en ondergeschikte bouwdelen

Gemetselde erkers Balkons met ornamenten

De onderzichten van erkers, balkons, poorten, galerijen en ondergeschikte bouwdelen 
moeten geïntegreerd worden in de compositie van een gevel. Deze mogen niet bestaan uit 
kunststofplaatmateriaal of grof (onafgewerkt) beton.

Verhoogde entree, plasiek, erkers, zicht op openbare ruimte
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Beeldkwaliteit

Gebouwniveau

01 Expressie van het wonen aan de openbare ruimte

Hoekpand met twee voorgevels Zijgevel is geen blinde gevel De voorgevel heeft plastiek

voorgevel

zijgevel

achtergevel

Voorgevels, zijgevels en achtergevels

•	 Voorgevel is het meest plastisch vormgegeven. Met plastiek door erkers, balkons en neggen. 
•	 De zijgevel is nooit een blinde gevel, er bevinden zich ramen en deuren in met uitzicht op de open-

bare ruimte.
•	 Achtergevels zijn een simpelere afgeleide versie van de voorgevel.
•	 Hoekpanden hebben twee voorgevels, aan elke openbare ruimte een. Daarmee zijn zij over de 

hoek ontworpen, en hebben geen blinde gevels aan de zijkant
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02 Silhouet door daken

In Laakse Tuinen bevinden zich verschillende buurten met eigen ontwerpregels. De toe te passen ka-
pvormen zijn een afgeleide van de per buurt beoogde woningtypen. Aan de Laak, de Binnenlaak en 
de Stadslaan wordt een ritmiserende opbouw van maximaal vier panden op een rij nagestreefd; hier 
komen vooral langskappen met puntgevels, mansardedaken en platte daken voor. In de woonstraten 
en lanen tussen de Laak, Binnenlaak en de Stadslaan is ruimte voor een meer seriematige opbouw 
van woningcomposities met vooral langskappen. Treinvorming, die ontstaat door woningen met al-
leen langskappen zonder verbijzonderingen achter elkaar in een straat te plaatsen, dient te worden 
voorkomen. 

geen vlak doorlopende langskappen 

kappen in straten en lanen: langskappen met 
verbijzonderingen

kappen aan de randen: dwarskappen, platte 
daken
en mansardekappen

Voorbeelduitwerkingen:
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Beeldkwaliteit

Gebouwniveau

02 Silhouet door daken

geen vlak doorlopende langskappen 

1. puntgevels en dwarskappen
Voorbeelduitwerkingen:

2. platte daken breken de langskap

3. schoorstenen

4. dakkapellen

1. puntgevels 2. platte daken 3. schoorstenen 4. dakkapellen

• Dakkapellen: modern, sober en slank gedetailleerd

• Minimaal één punt- of dwarsgevels (ook plat) per gecomponeerde rij.

• Schoorstenen op de nok zijn gemetseld en daarin zijn bij voorkeur de rookgasafvoeren en venti-
latieafvoeren van de woningen opgenomen. De schoorstenen zijn voorzien van een ornament of met-
selwerkdetail zoals dat voorkomt in de gevels.

Verbijzondering per kap
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4. dakkapellen

Dakranden, Dakoverstekken en gevelbeeindigingen



60 Laak 2B - DO stedenbouw

Zonnepanelen en zonnecollectoren worden beschouwd 
als onderdeel van de architectuur. Dat wil zeggen dat de 
panelen meedoen in de compositie van het dakontwerp net 
als dakramen, dakkapellen, rookgasafvoeren, ventilatiepijpen 
e.d. De situering van de panelen wordt door de architect 
meeontworpen en door de supervisor en het Kwaliteitsteam 
Vathorst beoordeeld. Hiervoor dienen de panelen duidelijk 
te zijn aangegeven op elke geveltekening. Indien (na 
goedkeuring Kwaliteitsteam) tijdens de uitvoeringsfase 
wijzigingen ontstaan dient dit aan OBV voorgelegd te worden 
en indien nodig ook aan de supervisor.

Het paneel of de collector wordt geplaatst binnen het 
dakvlak, in of direct op het dakvlak en bij schuine daken met 
een hellingshoek gelijk aan die van het dakvlak. De panelen 
worden op een horizontale lijn gerangschikt ten opzichte van 
elkaar en met een regelmaat in maatvoering en afstand. 
Alleen rechthoekige vlakken met panelen zijn toegestaan. Op 
een plat dak geldt dat het paneel ten minste zo ver verwijderd 
moet blijven van de dakrand als het paneel hoog is of dat 
de dakrand wordt verhoogd. De kleur van zowel paneel 
als rand is in overeenstemming met het achterliggende 
dakvlak of anders: zwart/ antraciet/ donkergrijs. Panelen 
en collectoren worden bij voorkeur aan de achterzijde van 
het pand aangebracht, met uitzondering van op het zuiden 
georiënteerde dakvlakken. 

Beeldkwaliteit

Gebouwniveau

Zonnepanelen

02 Silhouet door daken
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Rookgasafvoeren en ventilatie

Hemelwaterafvoer

De ligging van rookgasafvoeren en ventilatiepijpen is zo gekozen, dat deze bij voorkeur niet zichtbaar 
zijn vanaf de openbare ruimte. De pijpen zijn bij voorkeur opgenomen in plastische bouwdelen als 
schoorstenen. De situering van dakpijpen moet reeds in een VO fase zijn meeontworpen en zijn 
aangegeven op tekeningen.

De hemelwaterafvoeren moeten bij aan elkaar gebouwde woningen met een dwarskap  of een 
plat dak (typisch Hollandse gevelwand) uit het zicht vanaf de openbare ruimte (verholen) worden 
gerealiseerd. Dat wil zeggen dat in dit geval de afvoerbuizen niet op het gevelvlak mogen worden 
gemonteerd. Bij voorkeur hemelwaterafvoer aan de achterkant van de woning realiseren.
Hemelwaterafvoeren bij gebouwen met langskappen, als villa’s, tweekappers of karakteristieke 
gebouwen ontworpen in de stijl van de jaren ‘20 en ‘30 worden in metaal al dan niet gepoedercoat 
uitgevoerd.
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Beeldkwaliteit

Gebouwniveau

03 Entrees

Entrees zijn beeldbepalend voor elke woningcluster en moeten bewust zijn vormgegeven. Entrees 
zijn bij woningen aan de Laak, de Binnenlaak, de parkrand en de Stadslaan overwegend met enkele 
treden verhoogd. Zowel deurbel, brievenbus, verlichting als huisnummer zijn bewust geselecteerd 
door de architect van elke woning passend bij het karakter van het pand. Het draaiende deel van de 
voordeur is minimaal 2,50m hoog.

Voordeuren

verlichting

deurbel

deurknop

deurbel

brievenbus

huisnummer

•	 Entreehal met daglicht (niet 
alleen door raampje in de 
voordeur)

•	 Voordeuren zijn verhoogd
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04 Materiaal- en kleurgebruik

Materialen en de kleurstelling ervan zijn in hoge mate bepalend voor de warme sfeer in Laakse Tuinen. 
Materialen zijn natuurlijk en duurzaam, dat wil zeggen dat zij mooier worden naar mate zij ouder 
worden. Het overheersende materiaal voor de voorgevels zal gebakken materiaal zijn in een warme 
kleurstelling (geel, oranje, roodbruin). De kleuren zijn ingetogen. Het metselwerk kan worden voorzien 
van ornamenten. Ornamenten vallen niet op door kleur maar door subtiel en speels gecomponeerde 
metselwerkverbanden.

Warm metselwerk
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04 Materiaal- en kleurgebruik

Natuursteen, hardsteen, zichtbeton, hout, glas, staal en andere natuurlijke materialen kunnen na 
overleg met de supervisor als gevelmateriaal worden toegepast. Uitloogbare metalen als lood, zink en 
koper mogen alleen worden toegepast mits zij voorzien zijn van een dubbele coating en als er vooraf 
overleg en toestemming is van de gemeente. Verzinkt staal dient te worden behandeld (bv. moffelen 
of poedercoaten). Kozijnen zijn van hout (grote kozijnen kunnen ook van aluminium zijn vervaardigd). 
Kunststofkozijnen worden afgewezen. Kunststofplaatmateriaal mag niet in het zicht van de openbare 
ruimte worden toegepast.

Duurzame materialen naast metselwerk

Beeldkwaliteit

Gebouwniveau

Ramen en deuren

Ramen en deuren zijn gemaakt van hout, staal of aluminium en hebben geen  ‘onechte’ roedes.
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ongewenst gebruik van kunststof origineel detail uit de jaren ´20 van hout en staal

Inritten naar parkeervoorzieningen bij appartementen dienen opgenomen te worden in de 
bebouwing. Ontluchting- en ventilatieroosters moeten zijn weggewerkt uit het zicht van de openbare 
ruimte. Parkeerdekken die omwille van ventilatie “open” zijn naar binnenterreinen dienen visueel te zijn 
afgesloten (bijvoorbeeld door een begroeid gaashek of dergelijke).

Inritten naar parkeervoorzieningen

Beperking van timmerwerk en plaatmateriaal

Het gebruik van hout- en timmerwerk dient op een minimum te worden beperkt, dit in verband met 
een in het algemeen te simplistische technische uitvoering. Zakgoten en dakkapellen dienen verfijnd 
en subtiel te worden uitgevoerd. Een terughoudende detaillering van dakranden, dakkapellen, 
raamkozijnen en dakranden heeft de voorkeur boven een goed bedoelde, maar te simpel uitgevoerde 
‘historiserende houten’ detaillering.
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Beeldkwaliteit

Blokniveau

Laakse Tuinen krijgt een zeer groen karakter, dat voor een belangrijk deel wordt bepaald door groen 
op privéterrein. In dit hoofdstuk worden regels beschreven voor de inrichting van de buitenruimte 
van niet openbare terreinen. Het is van groot belang dat er een duidelijke scheiding wordt gemaakt 
tussen de openbare ruimte en privé-terreinen. Tuinen worden naar de openbare ruimte toe begrensd 
door hagen met een (verborgen) hek of gemetselde tuinmuren. De erfafscheidingen moeten de 
privacy van de bewoners waarborgen. De openbare ruimte is bedoeld voor het leven op straat 
(ontsluiting voor spelende kinderen, voetgangers, fietsers, langzaam rijdende auto’s en bezoekers). 
Op binnenterreinen van bouwvelden ontstaan gezamenlijke binnengebieden. De binnenterreinen 
vormen een verblijfsruimte die de privé-tuinen met de openbare ruimte verbindt. De terreinen worden 
in eerste instantie gebruikt om de parkeerbehoefte op eigen terrein op te nemen maar moeten ook, 
indien mogelijk, zodanig worden vormgegeven dat er een plezierige en veilige speel- en verblijfsruimte 
wordt gecreëerd. De binnenterreinen kunnen ook dienen als gemeenschappelijke tuin voor 
omwonenden. In ieder geval worden de binnenterreinen gezien als waardevolle ruimten, als informele 
ontmoetingsplekken voor buren en als beschutte speelterreinen voor kinderen die zorgvuldig moeten 
worden vormgegeven.

hagen met gaashek bij voortuinen

gemetselde tuinmuur met haag
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Voortuinen, Bergse stoepen en Delftse stoepen

Bijna alle woningen hebben een voortuin, een “Bergse stoep” of een “Delftse stoep” op privé grond. 
Voortuinen zijn voorzien van een haag met daarin een verborgen gaashek aan de openbare ruimte 
of een met de architectuur overeenstemmende lage gemetselde tuinmuur (evt. opgetopt met een 
siersmeedhekwerk). De voortuin mag nooit worden gebruikt om er auto’s te parkeren. 

Delftse stoep

Bergse stoep

Voortuinen 3 - 6 meter

De Delftse stoep is een privé voor-
zone tussen de 0,60m en de 1,00m 
diep. De zone wordt gebruikt voor 
eventuele traptreden naar de voor-
deur, bankjes en bloempotten. De 
stoep dient indien deze verhoogd 
wordt uitgevoerd als eerste trede. 
De stoep is gemaakt van gebakken 
materiaal of van natuursteen.

De Bergse stoep is tussen de 1,50m 
en de 2,00m diep. De diepte van 
de voorzone biedte ruimte om het 
hoogteverschil van de overwegend 
opgehoogde woningen te over-
bruggen. Daarnaast kan de privé 
stoep worden voorzien van een hek 
en muurtjes, het is dan ook geen 
‘groene voortuin’. Er ontstaat een 
verharde voorzone voor fietsen, 
bankjes en bloempotten.

Voortuinen zijn minimaal 3m diep. De 
voortuin is voorzien van een haag 
die rond een hek is aangeplant. De 
haag is maximaal 1,00m hoog. De 
voortuin-diepte garandeert goede 
bruikbaarheid en creëert privaat-
heid op het perceel.  De ruimte (5-
6m) voortuinen bevinden zich vooral 
bij diepere percelen, geörienteerd 
op het zuiden en op het westen.
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Beeldkwaliteit

Aan de Binnenlaak bevindt zich woningen met overtuinen. Overtuinen zijn voorzien van een haag met 
daarin een verborgen gaashek aan de openbare ruimte. In de overtuinen mogelijk geen schuttingen 
en bijgebouwen worden geplaatst. Het verhard oppervlak bedraagt maximaal 1/3 van de totale 
oppervlakte van de overtuin. Voor het beheer is er een beheersregime.

Blokniveau
Voor-/zijtuinen

Voortuinen worden naar de openbare ruimte toe begrensd door hagen (1m hoog) met een 
(verborgen) hek of gemetselde tuinmuren. Daar waar achter- / zijtuinen grenzen aan de openbare 
ruimte moeten deze worden voorzien van een tuinmuur (min. 1,80m hoog) al dan niet gecombineerd 
met een haag. De afscheidingen moeten de privacy van de bewoners beschermen. 

Over-/voor-/zijtuinen

voortuin met haag van 1m hoog

zijtuin met tuinmuur van 1,80m hoog
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Een aantal woningen heeft het privilege van een geprivatiseerde waterkant. Hier wordt een houten 
beschoeiing met dekplank meeontworpen. Hieraan zijn houten aanlegsteigers en trappartijen naar het 
water toegestaan. Steigers hebben een maximale breedte die gelijk is aan de halve breedte van het 
totale perceel; zij mogen maximaal tot 2m voor de kavelgrens met een buurkavel worden gerealiseerd. 
Steigers zijn bedoeld om in- en uit boten te kunnen stappen en om vanaf te vissen. Steigers zijn 
nadrukkelijk niet bedoeld als houten terrassen op het water. Daarom mogen steigers ook niet dieper 
dan 1,00m over het water uitkragen. De houten constructie mag wel op het perceel tot een terras 
worden verbreed. Zie hierbij ook de eisen van het Waterschap. 

Insteekhavens en boothuizen

Beschoeiing en steigers

Eigenaren van kavels aan het water hebben de mogelijkheid om privé insteekhavens aan te leggen. 
Een insteekhaven kan ook overdekt worden met een boothuis. Boothuizen moeten door de architect in 
de stijl van het woonhuis zijn ontworpen. De waterdiepte van de Laak is geschikt voor kleine bootjes en 
sloepen.
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Garages/carports/parkeerplaatsen

Beeldkwaliteit

Blokniveau

Bergingen
Bergingen in de achtertuin zijn gemetseld of van hout en bij voorkeur voorzien van een kap. De 
bergingen vormen samen met de binnenhoven, garages en carports een geheel en zijn ontworpen uit 
één hand. Voor Laak 2 kan een principe berging / carport / garage / pergola worden ontworpen die 
in meerdere bouwvelden wordt toegepast. Waar mogelijk kunnen bergingen tegen elkaar aan worden 
gebouwd en voorzien van een gezamenlijke kap.

Erfafscheidingen (binnenterreinen)

In het zicht vanuit de binnenterreinen bestaan erfafscheidingen uit houten hekwerken, pergola’s, 
gemetselde tuinmuren of haagbeplanting die is voorzien van een hek. Deze worden vóór de 
oplevering aangebracht/aangeplant. Houten hekwerken zijn ontworpen. Dat wil zeggen dat het ritme 
van de houten delen een bewust gekozen compositie kent. Privacyschermen tussen twee terrassen 
aansluitend op de woning zijn meegenomen in het ontwerp van een woning. Deze zijn van hout of 
gemetseld, minimaal 2m hoog, en ruim 2,50m diep. 

Beplanting (binnenterreinen)

In elk binnenterrein worden bomen geplant. In de hofzones die tegen bergingen en garages aan 
liggen worden plantzones voor klimplanten voorgehouden. Tuinen die niet van een berging, garage 
of tuinmuur zijn voorzien, zijn gescheiden van de binnenterreinen door een haag. In het geval van 
toepassing van een solar-caport is er overleg mogelijk over het niet planten van bomen op het 
binnenterrein. 

Het parkeren op eigen terrein krijgt in Laakse Tuinen een grote betekenis. Er wordt meer dan in andere 
plandelen van De Laak vooral op eigen terrein geparkeerd. In de openbare ruimte bevinden zich 
in principe de parkeerplaatsen voor bezoekers. In het stedenbouwkundig plan zijn drie verschillende 
parkeerprincipes opgenomen. Alle principes hebben eigen regels. 

1) De gezamenlijke overdekte voorziening boven waterpeil (voor appartementen ook ondergronds). 
Het dek van de parkeervoorziening vormt het terras voor de hieraan grenzende woningen. De (open 
lucht) opening van de parkeervoorziening naar het binnenterrein dient zo te zijn vormgegeven dat 
een poortwerking wordt bereikt. Gesloten muren moeten aan de binnenterreinkant zijn gemetseld. 
Auto’s moeten zo veel mogelijk uit het zicht geparkeerd kunnen worden.

2) Het parkeren op eigen terrein (overdekt of open) gecombineerd met gezamenlijke parkeerplaatsen 
in een hof. Carports of garages zijn evenals de bergingen ontworpen uit één hand en uitgevoerd in 
metselwerk of hout. Elke privé-tuin die aan een parkeerhof grenst, wordt voorzien van een tuinpoort 
of pergola die deel uitmaakt van het ontwerp van een binnenterrein. 

3) Het parkeren in de tuin waarbij de opstelplaats wordt bereikt via een oprit of het binnenterrein. De 
auto (dit geldt ook voor de opstelplaats voor een garage) mag niet voor de woning in de voortuin 
worden geparkeerd. De opstelplaats ligt zo ver mogelijk in de achtertuin. De oprit naar de garage 
biedt waar mogelijk parkeermogelijkheid voor meerdere auto’s achter elkaar. Het aan elkaar 
schakelen van woningen via een garage wordt afgewezen. Elk tuinpad wordt voorzien van een 
ontworpen toegang aan de openbare ruimte.
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toegang binnenterrein voor auto’s

Entrees naar binnenterrein

De overgangen naar de binnenterreinen dienen te zijn vormgegeven om een gevoelsmatige drempel 
naar een privé ruimte te creëren. In de overgang kan een houten of stalen poort worden geplaatst. 
De poort dient te zijn ontworpen door een architect / landschapsarchitect en te zijn voorzien van een 
ornament.

Verlichting (binnenterreinen)

De verlichting van de binnenterreinen moet zijn afgestemd op het ontwerp van bergingen / garages / 
carports / tuinmuren / toegangspoorten. De armaturen zijn afgestemd op de ontwerpen van garages, 
bergingen, woningen, pergola’s of muren en hoogwaardig in vormgeving.

Materialen (binnenterreinen)

De bestrating van de binnenterreinen is van gebakken materiaal of een beton product welke 
de goedkeuring heeft van de supervisor en OBV. Bergingen, carports en garages zijn gemetseld 
of van hout. Kunststofplaatmateriaal is niet toegestaan. Toegangspoorten zijn van staal of hout. 
Garagedeuren van kunststof worden afgewezen.

Nutsvoorzieningen

Parken, plantsoenen, pleinen, lanen en straten zijn vrij van trafostations en grote schakelkasten. 
Nutsvoorzieningen worden wel in de openbare ruimte gesitueerd, echter dienen deze te worden 
opgenomen in de bouwvelden, met een directe toegang vanaf het openbare trottoir. De gevels van 
de gebouwen voor nutsvoorzieningen zijn ontworpen door een architect en maken onderdeel uit van 
een compositie van tuinmuren en poorten naar binnenterreinen.
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WOONSFEREN

STRAATSFEREN
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WOONSFEREN

STRAATSFEREN
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Straattypen

Wegenstructuur

De sfeer van Laakse Tuinen 
wordt in grote mate bepaald 
door de groene uitstraling 
van de open ruimte tussen de 
voorgevels van de gebouwen. 
De ruimte wordt voor een 
groot deel bepaald door 
de inrichting van de private 
voortuinen. De ruimtelijke sfeer 
van de Laakse Tuinen verschilt 
van andere buurten in De 
Laak door het consequente 
toepassen van voortuinen 
en private stoepen. De 
straatprofilen worden in een 
eigen hoofdstuk uiteengelegd.
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openbare ruimte voortuin voortuin 

Groene sfeer Laakse Tuinen

Laak

Binnenlaak

Straatje

Westerpark

Stadslaan

Laan
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Profiel A Stadslaan



West 8 urban design & landscape architecture b.v. 77



78 Laak 2B - DO stedenbouw

Profiel B Binnenlaak



West 8 urban design & landscape architecture b.v. 79



80 Laak 2B - DO stedenbouw

Profiel C Plantsoen
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Profiel D Laan
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Profiel E Laan
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Profiel F Woonstraatje met waterkerende functie
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Profiel G Woonstraatje
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Profiel H Laak
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Profiel I Kleine Eem
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Profiel J Parkrand
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