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De Stadskeerkring springt eruit. Letterlijk en 
figuurlijk. Een met zorg vormgegeven complex 
van woongebouwen in een groen glooiende 
buitenruimte. De bebouwing kent bijzondere 
architectuur met de hoogste woontoren als 

eyecatcher. De toren biedt bewoners moderne, 
gasloze appartementen met ruime afmetingen, 
buitenruimtes op het zuiden en een spectaculair  
uitzicht. 



Fase vier is het meest in het oog springende gebouw van 
Stadskeerkring met bijzondere architectonische details en 46 
zeer ruime appartementen verdeeld over 12 woonverdiepingen. 
Allemaal met eigen kenmerken, breed zicht op de stad en 
modern gasloos wooncomfort.

De twee penthouses op de bovenste etage zijn van 
uitzonderlijke klasse. Royale woonruimtes, drie slaapkamers, 
luxe afwerking en bovenal aan drie zijden van de woning een 
uitzicht over Amersfoort dat maar weinig mensen gegund is. 
De buitenruimtes zijn riante loggia’s waar je gedeeltelijk onder 
de blote hemel zit om overdag van de zon te genieten en ‘s 
avonds de sterren te tellen. De buitenruimtes sluiten aan op de 
riante living, waardoor de loggia unieke ruimte biedt voor diners 
met een fabuleus uitzicht of rustige zonovergoten middagen 
met volop privacy en riant zicht op het levendige centrum. 

De overige appartementen in het opvallende woongebouw zijn 
105 tot 132 vierkante meter met twee of drie slaapkamers en 
een buitenruimte op de zuidkant die veel mogelijkheden biedt 
om onder alle weersomstandigheden van het uitzonderlijke 
uitzicht te genieten. Elk appartement heeft een berging op de 
begane grond, maar ook een bergruimte binnen de woning. Daar 
bevindt zich de installatie voor de energielevering. De woningen 
zijn gasloos en hebben vloerverwarming, zonnepanelen leveren 
de energie. Stadskeerkring is klaar voor uw toekomst.

En waar tref je woningen waarin je aan twee of zelfs drie zijden 
over de stad kunt kijken met zicht op het prachtige historische 
hart van de stad. Veel Amersfoorters willen wonen in een huis 
waarin je tenminste een glimp kunt opvangen van de Lieve 
Vrouwetoren. De eyecatcher van Stadskeerkring biedt niet 
slechts een glimp, maar een riant zicht op die toren én alle 
andere torens van de binnenstad. De rest van het uitzicht over 
de stad en ommelanden krijg je er gewoon bij. Inclusief alle 
comfort en zorgeloosheid van een nieuwe gasloze woning met 
eigen parkeerruimte. 
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Op loopafstand van park Schothorst, theater Flint,  
het Eemplein met de Pathé bioscoop en het centrum van 
Amersfoort verrijst appartementencomplex Stadskeerkring. 
Aantrekkelijk ingedeelde appartementen met uitzicht  
over het bruisende stadshart en ruime stadswoningen.  
Alle kwaliteiten van deze mooie binnenstad binnen 

handbereik, maar zonder de grote drukte van het centrum. 
Woningen met toekomst. Kies zelf uw mooiste woning.  
Een appartement op een hoger gelegen verdieping biedt  
u verrassende uitzichten en veel rust. Of kiest u liever  
voor een compleet penthouse met veel leefruimte en  
een fantastische patio?
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Vanuit de Stadskeerkring kunt u optimaal profiteren van alles wat 
de stad Amersfoort te bieden heeft. Dat beperkt zich niet alleen tot 
de historische binnenstad, maar zeker ook daarbuiten zijn volop 
mogelijkheden. 

Voorzieningen voor boodschappen zijn dichtbij. Winkelcentrum 
Schothorst heeft bijvoorbeeld een breed aanbod om snel even de 
dagelijkse inkopen te kunnen doen. Heeft u meer tijd of een middag 
vrij? Dan loopt u zo even de binnenstad in waar u naar hartenlust kunt 
winkelen. Ook de gezellige markt op het plein De Hof is om de hoek. 
De dag afsluiten kunt u doen op één van de vele gezellige terrassen 
die Amersfoort rijk is. In de binnenstad of aan de Eem, waar het in de 
warme periodes van het jaar goed toeven is. Heerlijk genieten aan het 
water op de kop van het Eemplein, waar ook veel leuke activiteiten 
worden georganiseerd. Geniet van één van de vele festivals die de 
stad rijk is. Of ga een avondje naar theater Flint, de bioscoop of uit 
eten. Het kan straks allemaal bij u om de hoek.

Wilt u de drukte en gezelligheid van de stad 
even ontvluchten? Met de fiets bent u snel 
in park Schothorst of de uitgestrekte natuur 
rondom Amersfoort.
Vanuit de Stadskeerkring bent u ook snel 
in andere streken. Amersfoort ligt centraal 
in het land, met snelwegen en uitstekende 
openbaar vervoer-verbindingen in de buurt. 
Denk aan de Utrechtse Heuvelrug en het 
uitgestrekte bosgebied op de Veluwe of de 
heidevelden in het Gooi. In de herfst net zo 
mooi als op een warme zomeravond.
Voor een bezoek aan andere steden, maar 
ook voor de route naar uw dagelijks werk ligt 
de Stadskeerkring zeer gunstig. Uw nieuwe 
woning is daarom de perfecte uitvalsbasis.
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De architecten van SVP architectuur en stedenbouw uit Amersfoort 
creëerden met de Stadskeerkring een complex van moderne en 
comfortabele woningen in bijzondere architectuur. De hoogste 
woontoren is het pronkstuk van de Stadskeerkring met tal van 
architectonische vondsten en verwijzingen. Het materiaalgebruik 
sluit aan op de industriële stijl van het geheel. Dat is deels al 
zichtbaar door de bijzondere bakstenen met afwijkende kleuren 
en vormen. Bij de entree staan kleine ‘schoorstenen” waarin de 
postkasten zijn verborgen. 

Mede door de vlakverdeling aan de buitenzijde van de toren 
oogt het gebouw rank met een lichter deel en een donkerder 
gedeelte van bijzondere bakstenen. Bij de zesde bouwlaag vormt 
een band een afscheiding in hoogte, waardoor de bebouwing 
aansluit bij de lagere gebouwen er omheen en er  op subtiele 
wijze een samenhang ontstaat met de omgeving. De aluminium 
gevelbekleding op de bovenste etages vormen de “beëindiging”  
van de opvallende toren.  

Hoewel de woontoren het meest in 
het oog springende gebouw wordt, 
vormen de verschillende onderdelen 
van de Stadskeerkring een prachtig 
geheel. Het landschap tussen en rond 
de gebouwen zorgen voor verbinding. 
De landschapsarchitecten ontwierpen 
wandelpaden, binnentuinen en 
glooiende omheiningen met trappen 
en hoogteverschillen. Het groen rond 
en tussen de gebouwen vormt een 
natuurlijke belijning met in elk seizoen 
nieuwe verrassingen. 

Als Amersfoorts bureau zijn wij bijzonder trots dat we dit bijzondere 
project op deze mooie locatie hebben mogen ontwerpen! We hebben 
ons goed in de plek in kunnen leven, samen met de omwonenden 
die de locatie nog beter kennen dan wijzelf. De nieuwe looproutes 
bijvoorbeeld sluiten aan op de bestaande en de veiligheid rondom 
de gebouwen was een belangrijk aandachtpunt bij het ontwerpen. 
Qua uitstraling hebben de gebouwen een industrieel karakter. 
Het ontwerp is geïnspireerd op de industriële activiteiten die in het 
verleden langs het spoor hebben plaatsgevonden. We hebben de 
gebouwen zo ontworpen dat het lijkt alsof ze er altijd al hebben 
gestaan, terwijl ze toch voldoen aan de hedendaagse technische 

standaard. De woningen zijn ruim en praktisch ingedeeld en 
hebben grote balkons. De bewoners kunnen daarbij natuurlijk 
ook nog gebruikmaken van de grote binnenhof die met zijn witte 
wanden oogt als een stedelijke buitenkamer. De groene parkachtige 
omgeving is mooi om naar te kijken, maar ook fijn om in te verblijven. 
Als architecten hebben wij ons op alle mogelijke manieren ingeleefd 
om ervoor te zorgen dat er mooie woningen met bijpassende 
woonomgeving gerealiseerd zullen worden! 

Marjon Mors en Amelia Gawronska
Architecten bij SVP architectuur en stedenbouw te Amersfoort



  Appartementen, en berging Evenaar fase 4
  Gebouwentree
  Woningentree

Natuurlijk telt de Stadskeerkring voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.  
Voor elk appartement in de Stadskeerkring is in ieder geval één parkeerplaats beschikbaar. 
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Bestaande Evenaar AI  (nr 4)



1e verdieping 2e t/m 11e verdieping

• Gelegen op woonverdieping 1 t/m 11

• Gebruiksoppervlakte 132 m²

• Bijzondere indeling door schuine zijde met uitzicht naar drie kanten

• Prachtig hoekbeeld in woongedeelte met riant zicht naar centrumzijde

• Twee slaapkamers

• Ruime badkamer

• Woonkeukengedeelte sluit aan op de loggia aan de zuidzijde

• Inpandige berging met wasmachine aansluiting 

• Tevens berging op begane grond en parkeerplaats

Schaal   1:75
De exacte tekeningen per bouwnummer zijn 
onderdeel van de koop-/aannemingsovereenkomst  
en zijn in te zien bij de makelaar. De posities  
en afmetingen van de buiten kozijnen kunnen 
variëren per bouwnummer.

1 m 2,5 m

1e t/m 11e  verdieping: Bouwnummers:

1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41



• Gelegen op eerste woonverdieping

• Gebruiksoppervlakte 103 m²

• Ruime living aansluitend op loggia

• Buitenruimte aan de zuidzijde

• Twee slaapkamers

• Ruime badkamer

• Inpandige berging met wasmachine aansluiting

• Tevens berging op begane grond en parkeerplaats 

Schaal   1:75
De exacte tekeningen per bouwnummer zijn 
onderdeel van de koop-/aannemingsovereenkomst  
en zijn in te zien bij de makelaar.  De posities  
en afmetingen van de buiten kozijnen kunnen  
variëren per bouwnummer. 

1e verdieping

1e  verdieping: Bouwnummer:

2

1 m 2,5 m



• Gelegen op woonverdieping 1 t/m 11

• Gebruiksoppervlakte 105 m²

• Ruime living met woonkeukengedeelte

• Twee slaapkamers

• Ruime badkamer

• Buitenruimte op het zuiden

• Inpandige berging met wasmachine aansluiting

• Tevens berging op begane grond en parkeerplaats

Schaal   1:75
De exacte tekeningen per bouwnummer zijn 
onderdeel van de koop-/aannemingsovereenkomst  
en zijn in te zien bij de makelaar.  De posities  
en afmetingen van de buiten kozijnen kunnen  
variëren per bouwnummer.   

1e t/m 11e  verdieping: Bouwnummers:

3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43

1e verdieping 2e t/m 11e verdieping
1 m 2,5 m





• Gelegen op de eerste woonverdieping

• Gebruiksoppervlakte 114 m²

• Woongedeelte met loggia aan zuidzijde

• Twee ruime slaapkamers

• Aparte kamer bijvoorbeeld als walk-in closet of werkruimte

• Ruime badkamer

• Inpandige berging met wasmachine aansluiting

•  Tevens berging op begane grond en parkeerplaats

1e verdieping

1e  verdieping: Bouwnummer:

4

Schaal   1:75
De exacte tekeningen per bouwnummer zijn 
onderdeel van de koop-/aannemingsovereenkomst  
en zijn in te zien bij de makelaar.  De posities  
en afmetingen van de buiten kozijnen kunnen  
variëren per bouwnummer. 

1 m 2,5 m





• Gelegen op woonverdieping 2 t/m 11

• Gebruiksoppervlakte 117 m²

• Woongedeelte met loggia aan zuidzijde

• Twee ruime slaapkamers

• Aparte kamer bijvoorbeeld als walk-in closet of werkruimte

• Ruime badkamer

• Inpandige berging met wasmachine aansluiting

• Tevens berging op begane grond en parkeerplaats

2e t/m 11e verdieping

2e t/m 11e  verdieping: Bouwnummers:

6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42

Schaal   1:75
De exacte tekeningen per bouwnummer zijn 
onderdeel van de koop-/aannemingsovereenkomst  
en zijn in te zien bij de makelaar.  De posities  
en afmetingen van de buiten kozijnen kunnen  
variëren per bouwnummer. 

1 m 2,5 m



• Gelegen op woonverdieping 2 t/m 11

• Gebruiksoppervlakte 126 m²

• Ruime living met zicht naar twee zijden 

• Woonkeukengedeelte sluit aan op de loggia op het zuiden

• Drie slaapkamers

• Ruime badkamer

• Inpandige berging met wasmachine aansluiting

• Tevens berging op begane grond en parkeerplaats

2e t/m 11e verdieping

2e t/m 11e  verdieping: Bouwnummers:

8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44

Schaal   1:75
De exacte tekeningen per bouwnummer zijn 
onderdeel van de koop-/aannemingsovereenkomst  
en zijn in te zien bij de makelaar.  De posities  
en afmetingen van de buiten kozijnen kunnen  
variëren per bouwnummer. 

1 m 2,5 m





• Gelegen op woonverdieping 12 

• Gebruiksoppervlakte 220 m²

• Riante living met fantastisch zicht naar drie zijden van de stad

• Maximale privacy op bovenste woonlaag

• Drie ruime slaapkamers

• Twee complete badkamers

• Loggia met open dak

• Inpandige berging met wasmachine aansluiting

• Tevens berging op begane grond en parkeerplaats

Schaal   1:75
De exacte tekeningen per bouwnummer zijn 
onderdeel van de koop-/aannemingsovereenkomst  
en zijn in te zien bij de makelaar. De posities  
en afmetingen van de buiten kozijnen kunnen  
variëren per bouwnummer.  

12e verdieping

12e  verdieping: Bouwnummer:

45

1 m 2,5 m



Nieuwe binnen AI  (nr 2)



• Gelegen op woonverdieping 12

• Gebruiksoppervlakte 221 m²

• Riante living met fantastisch zicht naar drie zijden van de stad

• Maximale privacy op bovenste woonlaag

• Drie ruime slaapkamers

• Twee complete badkamers

• Loggia met open dak

• Inpandige berging met wasmachine aansluiting

• Tevens berging op begane grond en parkeerplaats

12e verdieping

12e  verdieping: Bouwnummer:

46

Schaal   1:75
De exacte tekeningen per bouwnummer zijn 
onderdeel van de koop-/aannemingsovereenkomst  
en zijn in te zien bij de makelaar. De posities  
en afmetingen van de buiten kozijnen kunnen  
variëren per bouwnummer.  

1 m 2,5 m



Nieuwe binnen AI  (nr 2)



 

 

 € 7.500,-
KEUKENCHEQUE TER WAARDE VAN

“Maximale keuzevrijheid bij de

aankoop van een droomkeuken”

Het kopen van een woning is een bijzondere gebeurtenis. 
Het is belangrijk dat u goed begeleid wordt bij alle keuzes voor 
bijvoorbeeld keuken, sanitair en tegelwerk. Vastbouw ziet het als 
een verantwoordelijkheid om u, na een succesvolle oplevering, 
met een goed gevoel terug te kunnen laten kijken op deze 
belangrijke periode in uw leven. Wij willen u alvast informeren 
over enkele belangrijke zaken.  

Alleen het beste is goed genoeg. Dit is het uitgangspunt 
van iedere koper. Een nieuwe woning geeft u immers de 
mogelijkheid om uw huis naar eigen smaak in te richten. 
Voor het project Stadskeerkring werkt Vastbouw samen met 
Eigenhuis Keuken Groep in Amersfoort. Kwaliteit, service en 
heldere communicatie zijn onze gezamenlijke uitgangspunten. 
In de showroom kunt u naar hartenlust alle mogelijkheden voor 
uw keuken ontdekken en doorspreken. Ook het sanitair en het 
tegelwerk zijn te vinden in deze showroom. 

In uw nieuwe woning wordt standaard een complete keuken 
aangebracht. Deze fraaie keuken is compleet ingericht met alle 
benodigde apparatuur, maar waarschijnlijk heeft u toch uw eigen 
idee over de perfecte keuken. U kunt de standaardkeuken daarom 
aanpassen, maar ook een geheel nieuwe keuken samenstellen. 
Daarbij kunt u de waardecheque van Eigenhuis Keuken Groep goed 
gebruiken. De adviseurs van Eigenhuis Keukens helpen u graag bij 
het samenstellen van uw droomkeuken. 

Het sanitair in het toilet en de badkamer van uw nieuwe woning 
zijn afkomstig van kwaliteitsfabrikant V&B. V&B staat bekend om 
zijn stijlvolle eigentijdse ontwerpen. Standaard wordt een hangend 
toilet met bijbehorende fontein aangebracht. In de badkamer een 
wastafel met spiegel, een douchegarnituur met glijstang, een bad 
en een tweede hangend toilet. Uiteraard worden overal kwalitatief 
hoogwaardige kranen toegepast van het merk Grohe.

Vastbouw heeft gekozen voor koperskeuzebegeleiding 
via de website volgjewoning.nl. De inloggegevens voor 
deze website ontvangt u na ondertekening van de koop-/
aannemingsovereenkomst. In het systeem wordt uw complete 
keuzedossier opgebouwd. Alle relevante documenten worden in 
het systeem opgeslagen en u kunt via de site in contact komen 
met de kopersbegeleider van Vastbouw. In de showroom van de 
Eigenhuis Keuken Groep zal de verkoopadviseur u graag helpen 
met het maken en eventueel invoeren van de juiste keuzes. Na 
het bezoek kunt u de gemaakte keuzes ook zelf doorgeven of 
wijzigen via de website. In verband met levertijden en een soepele 
voortgang van het bouwproces is het van belang dat wij tijdig op 
de hoogte zijn van uw keuzes. Daarom krijgt u vanuit de website 
herinneringen over wanneer de deadlines zullen gaan verstrijken. 
Zo staat u nooit voor verrassingen.

Als koper moet u in staat zijn om al uw woonwensen te realiseren 
zonder te verzanden in te veel ingewikkelde keuzemogelijkheden. 
Daarom kunt u met betrekking tot het sanitair en het tegelwerk 
kiezen uit verschillende standaardpakketten. De sanitaircombinaties 
zijn vooraf samengesteld op basis van stijl, prijs en uitstraling. 
Binnen alle tegelpakketten zijn voldoende kleuren beschikbaar 
om uw eigen stijl naar voren te laten komen. Alle mogelijkheden 
voor sanitair en tegelwerk zijn te bekijken in de showroom van de 
Eigenhuis Keuken Groep. 
Een bijzonderheid bij het project Stadskeerkring is de mogelijkheid 
om binnen vastgestelde randvoorwaarden uw eigen binnendeuren 
te kiezen. Ook deze mogelijkheid geeft u de kans uw huis 
buitengewoon te maken.







• bouwondernemingen, die bij Woningborg zijn ingeschreven, zijn verplicht om 

een model koop-/aannemingsovereenkomst met bijbehorende algemene 

voorwaarden en toelichting te gebruiken. Het modelcontract vormt de 

contractuele basis voor de rechtsverhouding tussen u als koper en de 

bouwonderneming. In dit modelcontract zijn de rechten en plichten van de 

koper en de bouwonderneming evenwichtig vastgelegd.

• wanneer er na oplevering van de woning geschillen tussen de koper en 

de bouwonderneming ontstaan over de kwaliteit van de woning dan kan 

Woningborg hierin bemiddelen.

Let op: het Woningborg-certificaat moet u in uw bezit hebben voordat u naar de 

notaris gaat voor de eigendomsoverdracht!

Onderdelen die niet door of via de bouwonderneming worden uitgevoerd 

(zoals bijvoorbeeld minderwerk), vallen niet onder de Woningborg Garantie- en 

waarborgregeling. Daarnaast worden in uw koop-/aannemingsovereenkomst en 

in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling een aantal aspecten genoemd 

die van de garantie zijn uitgesloten.

Ongeacht wat in de technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de 

door Woningborg gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen 

en standaardvoorwaarden. In het geval enige bepaling in de technische 

omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn 

voor de verkrijgers, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van 

Woningborg.

  

De Woningborg Garantie- en waarborgregeling beschermt kopers van nieuwe 

woningen en appartementen tegen de risico’s van een eventueel faillissement 

van de bouwonderneming tijdens de bouw en bouwkundige gebreken na 

oplevering. Het certificaat wordt uitgegeven door Woningborg N.V. onder de 

naam Woningborg-certificaat. 

Voordat een bouwonderneming zich kan inschrijven bij Woningborg, 

toetst Woningborg de bouwonderneming op financieel gebied, technische 

vakbekwaamheid en deskundigheid. Bij ieder bouwplan worden de tekeningen 

en technische omschrijving getoetst aan het Bouwbesluit. Ook wordt de 

concept koop-/aannemingsovereenkomst beoordeeld op een goede balans in de 

rechtsverhouding tussen koper en bouwonderneming.

Als u een appartement met Woningborg-garantie koopt, betekent dit voor u o.a. 

het volgende:

• gaat uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet, dan zorgt Woningborg  

voor afbouw van uw appartement. Is afbouw om wat voor reden dan ook 

onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u een financiële schadeloosstelling. 

• de bouwonderneming garandeert de kwaliteit van het appartement tot  

6 jaar en 3 maanden na oplevering. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot  

10 jaar en 3 maanden. Woningborg waarborgt de garantieverplichting van  

de bouwonderneming, anders gezegd als de bouwonderneming niet meer  

kan of wil herstellen dan draagt Woningborg hier zorg voor.

ruimte afwerking

vloer wand plafond

entree/gang
verkeersruimte cementdekvloer behangklaar spuitwerk wit

toilet
toiletruimte tegels 30x30cm tegels 25 x 33 cm, tot 1,5 m hoog, 

daarboven spuitwerk wit spuitwerk wit

badkamer
badruimte tegels 30x30cm tegels 25 x 33 cm, van vloer tot 

plafond spuitwerk wit

bergkast 
bergruimte cementdekvloer behangklaar spuitwerk wit

woonkamer
verblijfsruimte cementdekvloer behangklaar spuitwerk wit

keuken
verblijfsruimte cementdekvloer behangklaar spuitwerk wit

slaapkamer(s)
verblijfsruimte cementdekvloer behangklaar spuitwerk wit

ruimte afwerking

vloer wand plafond

entree schoonloopmat spuitwerk wit houtwolcementplaat wit

centrale hal en voorruimte lift tapijt spuitwerk wit houtwolcementplaat wit

trappenhuis tapijt onafgewerkt houtwolcementplaat wit

trappen prefab beton n.v.t. n.v.t.

bergingscluster cementdekvloer onafgewerkt houtwolcementplaat wit



Stadsring 139
3817 BA Amersfoort
033 422 10 10
info@woonvast.nl

Zonnehof 6a
3811ND Amersfoort
033 463 04 44
oginfo@govaert.nl


