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INLEIDING



Van programma naar Ontwikkelingsvisie
Voor u ligt de ontwikkelingsvisie voor de vernieuwing van Kerckebosch. Dit boekwek is het
resultaat van anderhalf jaar planontwikkeling
voor de vernieuwing van Kerckebosch. Niet alleen deskundigen van de gemeente zeist, woningcorporatie De Seyster Veste, stedenbouwkundig bureau Khandekar, provincie Utrecht,
betrokken zorg- en welzijnsinstellingen, de
milieudienst hebben hun bijdrage geleverd aan
deze visie. Belangrijk Input voor deze visie komt
ook door gesprekken met de ervaringsdeskundigen in en rond de wijk, namelijk de bewoners,
omwonenden en de organisaties zoals de winkeliers, huisartsen, kerken en het Utrechts Landschap
De ontwikkelingsvisie geeft inzicht in de stappen die er in het proces zijn genomen om te
komen tot de voorkeursvariant en de wensen
en eisen op het gebied van onder meer verkeer,
voorzieningen, sociaal-economische aspecten,
natuur en milieu, leefbaarheid, veiligheid. Na de
analyse in hoofdstuk 2 gaat hoofdstuk 3 in op
de uitgangspunten en programma van eisen en
wensen. Hoofdstuk 4 en 5 beschrijven en beoordelen de varianten. De voorkeursvariant en de
verbeterpunten staan beschreven in hoofdstuk
6. De financiële paragraaf, het vervolgproces en
de bijlagen sluiten de Ontwikkelingsvisie af.
Achtergrond
In januari 2003 nam de gemeenteraad van Zeist
het principebesluit om 150 woningen toe te
voegen aan Kerckebosch, in het ‘binnenbos’.
Vervolgens vond een onderzoek plaats van De
Seyster Veste naar de toekomstkwaliteit van de
708 woningen aan de Prinses Irene en Margrietlaan. Op grond van dit onderzoek is besloten

dat sloop/nieuwbouw de voorkeur verdient boven
renovatie. De gemeente Zeist en De Seyster Veste
maakten de afspraak om samen een plan te maken voor vernieuwing van de hele wijk, waarbij
maximaal 550 woningen zouden worden toegevoegd. Het ontwikkelingsprogramma voor vernieuwing werd vastgesteld in de gemeenteraad
op 20 september 2005. In dit programma staan de
uitgangspunten waaraan een vernieuwingsplan
voor de wijk moet voldoen:
•

•
•
•
•
•
•

•

Maximaal 1250 woningen:
ca. 350 huurwoningen tot € 508
ca. 288 huurwoningen tot € 605
ca. 200 koopwoningen tot € 160.000
ca. 225 koopwoningen tot € 250.000
ca. 187 koopwoningen vanaf 		
€ 250.000
Van de woningen zijn 2/3 gestapeld en 1/3
grondgebonden.
Van de (maximaal) 1250 woningen zijn er
maximaal 50 specifieke zorgwoningen.
Het bosrijke karakter van de wijk moet behouden blijven.
Het parkeren wordt zoveel mogelijk ondergebracht in of onder gebouwde voorzieningen*.
Er worden zeer weinig woningen gerealiseerd
met eigen tuin: het bos is de tuin.
Kerckebosch moet levensloopbestendig worden: voor alle leeftijden, culturen, godsdiensten, met voldoende welzijns- en zorgvoorzieningen, voor mensen met een ruime beurs en
mensen met een lager inkomen.
Er is ruimte voor een ontmoetingsplek in de
wijk.

* Dit uitgangspunt gaat niet samen met de financiële haalbaarheid. Na bestuurlijke afweging is dit op een andere manier verwerkt in de varianten; bezoekersparkeren is bovengronds en wel
zoveel mogelijk uit het zicht.
Ronde tafelgesprekken november 2005
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Na de brede samenspraak is gewerkt aan de verdere analyse, interpretatie en conclusies van alle
samenspraakreacties met als doel om te komen
tot een voorkeursvariant voor de ontwikkeling van
Kerckebosch en uiteindelijk de ontwikkelingsvisie.
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Deze drie mogelijke toekomstbeelden zijn tijdens
de periode van brede samenspraak (16 november
2006 tot 22 december 2006) voor reactie voorgelegd aan bewoners, omwonenden en overige belanghebbenden en geïnteresseerden.
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De werkzaamheden van het afgelopen jaar hebben
geresulteerd in drie verschillende ontwerpvarianten gemaakt voor de vernieuwing van Kerckebosch.
De varianten zijn:
•
Scheggen
•
Buurten
•
Nieuw Carré
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De weg naar stedenbouwkundige varianten
Met deze uitgangspunten is de projectorganisatie
Kerckebosch aan de slag gegaan. Omdat de vernieuwing allerlei mensen en partijen aangaat, hebben de gemeente Zeist en De Seyster Veste besloten om belanghebbenden bij de planontwikkeling
te betrekken. Het gaat hierbij om de huidige bewoners en omwonenden, maar ook de scholen, winkeliers, zorginstellingen, welzijnsorganisaties en belangengroepen. Een externe klankbordgroep met
deelnemers vanuit verschillende achtergronden is
gevraagd om mee te denken over de wijkvernieuwing en te reageren op de ideeën van bureau Khandekar en het Programma van wensen en eisen.
Er is een bewonersplatform gestart voor huurders
van De Seyster Veste.

INLEIDING

2. ANALYSE

Om een een goede visie voor de vernieuwing van Kerckebosch
te ontwikkelen is een uitgebreide en brede analyse essentieel.
Zonder grondige analyse ontbreekt de basis voor de verdere
planontwikkeling. Er is onder andere uitgebreid onderzoek gedaan naar de sociale en fysieke kant van de wijk. De analyse
bestaat uit drie onderdelen:
•
Ruimtelijk
•
Leefbaarheid
•
Wonen
•
De volgende drie paragraven geven een weergave van de resultaten.

2a. RUIMTE

LIGGING PLANGEBIED
Kerckebosch ligt ten zuidoosten van het centrum
van Zeist. Ten zuidwesten grenst Kerckebosch
aan de Oude Arnhemseweg, ten noordwesten
aan de wijk Hoge Dennen en van noordoost tot
zuidoost aan bosgebied. Het plangebied is aan
de oost-, west- en noordzijde omgeven door
flats (maximaal 5 hoog). Aan de zuidzijde wordt
het gebied begrensd door de 10 verdiepingen
hoge Anna Paulownaflat. Te midden van de flats
ligt een binnenbos.
De ligging van Kerckebosch aan en te midden
van bos is een unieke kwaliteit die behouden
moet blijven. De sfeer van het nieuwe ontwerp
zal in belangrijke mate worden bepaald door de
ligging aan de bosrand.
12

DE LANDSCHAPPELIJKE OMGEVING
Kerckebosch ligt op een interessante plek in Nederland. Het bevindt zich op de overgang van
de Utrechtse Heuvelrug naar het Rivierenlandschap (Kromme-Rijnlandschap), van hoog naar
laag respectievelijk droog en nat. Van oorsprong
was dit een erg aantrekkelijk vestigingsgebied.
Op de hoogste delen (heide) werden de schapen
gehoed. Op de laagste delen konden de koeien
grazen, dit waren de wei- en hooilanden. Nederzettingen werden op de overgang van hoog
naar laag gesticht en akkerbouw vond ook op
deze hoogte plaats.
Dat er aan de rand van de Utrechtse Heuvelrug
een aantrekkelijk vestigingsklimaat was, is af
te lezen door plaatsen als Zeist, Driebergen en
Rhenen. De Driebergse-/Utrechtseweg was het
lint dat deze steden, maar ook de vele buitenplaatsen als onderdeel van de Stichtse lustwarande, aaneenreeg. Kerckbosch grenst aan de
zuidwestkant aan deze landgoederenzone. Dit
kan een aanleiding zijn om aan deze zijde van
Kerckebosch een ‘landgoederensfeer’ te introduceren.

plangebied
buitenplaats

13

FOTO´S PLANGEBIED

14

Het winkelcentrum in Kerkebosch is naar binnen gekeerd en staat met haar rug naar
de wijk toe. Boven het winkelcentrum wordt gewoond.

De appartementen zijn om en om naar achteren geschoven. Voor de naar achteren
geschoven appartementen ligt een plantsoen dat de overgang naar het ‘buitenbos‘
vormt.

De Prinses Margrietlaan vormt de grens tussen de wijk en het ‘buitenbos’. Langs deze
weg bevinden zich de meeste appartementen.

Het Zeister profiel komt op een aantal plekken in de wijk terug. Bij dit profiel bevindt
zich een grasstrook met bomen tussen de autoweg en het fiets- c.q. voetpad.

FOTO’S PLANGEBIED

De villa’s die aan het plangebied grenzen zijn van een totaal andere schaal dan de
appartementen in het gebied.

Aan de achterkant van de appartementen, de zijde die naar het binnenbos gekeerd is,
zijn de galerijen gesitueerd.

Veel van de voorzieningen voor jonge kinderen bevinden zich aan de Graaf Lodewijklaan. Dit zijn met name scholen en enkele kerken.

Langs de Arnhemse Bovenweg staat een appartementencomplex van 10 verdiepingen hoog.

15

HISTORISCHE ELEMENTEN

kerk

kerk
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1850

Kerckebosch is op een aantal onderdelen in de loop van
de geschiedenis onveranderd gebleven, zoals bijvoorbeeld de Driebergse-/Utrechtseweg. Dit was vroeger
een belangrijke verbindingsweg en heeft deze functie
nog steeds. Datzelfde geldt voor de parallel lopende,
minder belangrijke verbindingsroute Arnhemse Bovenweg/Oude Arnhemseweg. Deze weg was vooral bij hoog
water van belang, omdat de Driebergseweg dan onbegaanbaar was. De weg Hoog Kanje die door Kerckebosch
loopt is al zichtbaar op de kaart van 1850.

1880

De interne infrastructuur van Kerckebosch heeft wel enkele veranderingen ondergaan. In 1850 was alleen het
gebied ten zuiden van Hoog Kanje verkaveld, in 1880
werden ook ten noorden van Hoog Kanje wegen aangelegd. Dit wegenpatroon is altijd iets minder orthogonaal (recht en strak) van opzet geweest dan het patroon
ten zuiden van Hoog Kanje. Dit verschil is vandaag nog
zichtbaar. Het zuidelijke gedeelte is grootschaliger qua
bebouwing en heeft een orthogonale wegenstructuur,
het noordelijke gedeelte is kleinschaliger qua bebouwing en de wegen en voetpaden zijn meer organisch.

HISTORISCHE ELEMENTEN

kerk
kerk
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1960

De lanen van slot Zeist zijn nog altijd herkenbaar in het
landschap, maar worden steeds minder dominant door
de steeds dichtere bebouwing.
Het laatste element dat in de loop van de geschiedenis
niet is veranderd is de ligging van een kerk in het Kerckebosch, op de plek van de huidige Christus Verrijzeniskerk

2000

Het historisch gegroeide verschil tussen het deel ten zuiden van Hoog Kanje en het deel ten noorden van Hoog
Kanje kan aanknopingspunt zijn in het nieuwe ontwerp.
De historische weg Hoog Kanje kan, ook omdat het karakter van deze weg kwalitatief hoogstaand is, een belangrijke drager van het gebied worden.

CULTUURHISTORIE
Kerckebosch werd tussen 1957 en 1965 gebouwd aan de zuidoostkant van Zeist. Als gevolg van het naoorlogse woning tekort, moest
er zo snel mogelijk een groot aantal goedkope
woningen komen. Onder invloed van nieuwe
stedenbouwkundige opvattingen werd de opzet van de toekomstige woonwijken wezenlijk
anders dan de wijken van voor de oorlog. De
toenmalige stedenbouwkundige vooruitgangsgedachte was gebaseerd op rationele hoogbouw
met zo veel mogelijk behoud van bestaand
groen. De functionalistische stedenbouw van
die tijd bracht een scheiding aan tussen wonen,
werken, recreëren en verkeer.
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De stedenbouwkundige van het plan Kerckebosch is Wieger de Bruyn, dit is tevens de ontwerper van de wijk Vollenhove in Zeist. Ook hier
is gekozen voor hoogbouw om zo veel mogelijk bos te sparen. Het ontwerp van Wieger de
Bruyn voor Kerckebosch is gebaseerd op bovengenoemde principes en op het zogenaamde
‘drieslagstelsel’. De drie componenten die onderscheiden worden in het ‘drieslagstelsel’ zijn:
het grondstuk (open ruimte), de wooneenheden
(woningen) en de voorzieningen (bijzondere gebouwen)*.
Bij het ontwerp van de wijk Kerckebosch moest
een buurt van gemengde sociale samenstelling
worden aangesloten op de villabuurt Hoge Dennen met weinig sociale verscheidenheid.
De lange strakke woongebouwen worden op
afstand samengebonden met de bestaande
villawijk Hoge Dennen. De woongebouwen
vormen de rand van een megablok met een binnenterein van erg grote schaal.
De structuur van de wijk is gebaseerd op de pa-

denstructuur van het bos. Door zo veel mogelijk
hoogbouw te realiseren werd het bestaande
bos zo goed mogelijk behouden. Dit resulteerde
in een strak carré die het bos omsluit.
Aan één kant vormt de bestaande villawijk de
begrenzing van het openbaar toegankelijke
binnenterrein. Zowel het binnenterrein als het
omliggende gebied bestaat uit bos waardoor iedereen het gevoel heeft in het groen te wonen.
Door herhaling en gelijkvormigheid van de drieen vijflaags woongebouwen benadrukt de architectuur de continuïteit van de zogenaamde
woonwand. In de geest van het project, waarbij
het uitgangspunt was de woningbouw zo direct
mogelijk in het bos te situeren, zijn er geen private tuinen. Dit sluit aan bij de visie om zoveel
mogelijk bos te sparen.
Ter afsluiting van de bestaande bebouwde kom
was een randbebouwing ontworpen langs de
Prinses Margrietlaan en de Prinses Irenelaan en
langs de Sophialaan en de Graaf Adolflaan. De
randbebouwing langs de Arnhemse Bovenweg
wijkt af van de rest, deze heeft een hoogte van
10 lagen waardoor het Dwars door de wijk liep
een oude bosweg, Hoog Kanje, deze is in het
plan opgenomen.
Op het punt waar Hoog Kanje bij de villa’s uitkwam werden de voorzieningen gesitueerd. De
overige voorzieningen liggen dicht langs de villawijk aan de Graaf Lodewijklaan. Door de centrale ligging van de voorzieningen spelen ze een
centrale rol bij de inegratie van de wijken, zowel
ruimtelijk als functioneel.

wooneenheden

voorzieningen

* Zeist, groei en bouw. Geschiedenis, bouwstijlen en woonhuistypen door Roland Blijdenstein
open ruimte

CULTUURHISTORIE
Het bos dat door de hoogbouw omsloten word
fungeert als recreatieterrein en zou het karakter moeten hebben van een gemeenschappelijk
binnentuin.
Er zijn in Nederland geen vergelijkbare hoogbouwwoonwijken van deze schaal. Stedenbouwkundig gezien heeft het project dus een
hoge waarde. De gebouwen zijn echter kenmerkend voor de periode waarin ze gebouwd zijn;
een eenvoudig systeem van betonnen wanden
en vloeren zonder extra versieringen. De individuele woningen zijn ondergeschikt aan de de
gewenste herhaling en samenhang van de gehele woonwand.
Alhoewel de stedenbouwkundige opzet van de
wijk bijzonder is heeft het ook nadelen. De plus
en minpunten worden beschreven op pagina 20
onder de paragraaf Bebouwingsstructuur.
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BEBOUWINGSSTRUCTUUR
Het gebied kan onderverdeeld worden in drie
bebouwingsstructuren; het carré, het Scholenlaantje en Hoge Dennen. De randen van het
plangebied worden gevormd door een carré
van appartementen rondom een binnenbos.
Het carré heeft een lengte van ongeveer anderhalve kilometer. De bebouwing van het carré is
afwisselend drie en vijf verdiepingen hoog. De
appartementen van drie verdiepingen hoog zijn
ongeveer 25 meter naar achteren geschoven.
Vóór deze bebouwing ligt een plantsoen.

20

De sociale woningbouw uit de periode van de
wederopbouw staat in sterk contrast met de
naastliggende villa wijk. De architectuur van
de gebouwen ondersteunt het rechtlijnige karakter van de wijk Kerckebosch. Alle flats zijn op
dezelfde manier vormgegeven. Dit versterkt het
monotone beeld van de wijk. Het contact van de
woningen op de begane grond met de omgeving is goed; de woningen op de begane grond
grenzen direct aan het bos. Op sommige plekken zijn er tuintjes als overgang van privé naar
openbare ruimte, maar hierbij is geen gebruik
gemaakt van schuttingen. Daarnaast wordt
het bos vanuit de woningen goed ervaren. De
woningen grenzen voor en achter aan het bos.
Naast de appartementen in het carré staan er
ook nog voorzieningen binnen het gebied. Deze
staan vrijer opgesteld.
Pluspunten van het carré
Alle appartementen in het carré hebben naar
twee kanten uitzicht op het bos. Dit heeft het
plan te danken aan de toen heersende opvatting van ‘groen voor iedereen’. De appartementen die achter het winkelcentrum zijn gelegen
(aan de Graaf Adolflaan) hebben aan één kant
zicht op een grote bosstrook. Het binnenbos

dient als gemeenschappelijke binnentuin. De
bouwblokken hebben een geluidwerende functie waardoor het binnenbos geluidsluw is.
Minpunten van het carré
De bebouwing van het carré draagt visueel niet
bij aan het landschap. De grootschalige opzet
van het stedenbouwkundige plan past niet bij
de menselijke schaal. De capaciteit van de parkeerhavens achter de bebouwing is te klein en
daarom wordt er geparkeerd langs de Prinses
Margrietlaan. De relatie van de appartementen met het buitenbos (met name voor de bewoners op de begane grond) wordt hierdoor
verstoord. Het binnenbos is te grootschalig en
te dichtbegroeid om het te ervaren als gemeenschappelijke tuin. Er is weinig sociale controle,
wat onveilig gevoel kan geven. Daarnaast vormt
het carré van bebouwing een ondoordringbare
barrière voor fauna van en naar het buitenbos.
De ecologische waarde van het binnenbos is
dus laag.
Hoge Dennen
De wijk Hoge Dennen is een villawijk uit de
jaren ‘30. De wijk is ruim opgezet, met brede
lanen en grote tuinen. Hier past geen appartementenbouw, de korrelgrootte is daarvoor te
klein. Vrijstaande woningen of vrije kavels passen goed in de buurt van Hoge Dennen.

lage appartementen

hoge appartementen

villa

Het Scholenlaantje
Daar waar Hoge Dennen en Kerckebosch bij elkaar komen ligt een voorzieningenzone. Dit gebied rondom het zogenaamde Scholenlaantje
(Graaf Lodewijklaan) kenmerkt zich door verspringende rooilijnen, de informele ligging en
boszones tussen de bebouwing en de weg. De
voorzieningen

BEBOUWINGSSTRUCTUUR
aantrekkelijke sfeer zou behouden moeten blijven in een nieuwe stedenbouwkundige opzet.
Dit kan worden gerealiseerd door te bouwen
in een lage dichtheid, door het grillige verloop
van de weg vast te houden en door voldoende
afstand te bewaren tussen de bestaande bouw
en de nieuwbouw.
Rekening houden met de omgeving
De nieuwe bebouwing zal voldoende afstand
moeten bewaren van de bestaande bebouwing, met name op de plekken waar het carré
blijft staan (koopwoningen Sophialaan en Graaf
Adolflaan). Hier zou het wonen in het bos voor
de huidige bewoners zo min mogelijk aangetast
moeten worden.
21

Hoge Dennen
Voorzieningen
Carré

GROEN

22

GROEN
Zeist is opgebouwd uit een ‘lappendeken’ van
verschillende buurten, sterk geënt op de landschappelijke ondergrond. De buurten zijn o.a.
dorpskern, slot, villaparken, tuindorp en de
buurten met CIAM3 bouw waar Kerckebosch
toe behoort. De bebouwing in laatstgenoemde
buurten trekken zich niet zo veel van de landschappelijke ondergrond aan, maar was wel
gericht op het behoud van groen. De variatie in
het groen is een belangrijke Zeister kwaliteit.
Een tweede kwaliteit van het groen in Zeist zijn
de wegen die het zogenaamde Zeister Profiel
hebben. Dit is een profiel waarbij er tussen het
fietspad en de rijweg een grasstrook met bomen staat. Hoog Kanje in Kerckebosch heeft dit
karakteristieke profiel.
Het plangebied ontleent zijn identiteit aan het
vele groen. De huidige waardering hiervoor is
groot. Het is belangrijk het gebied zo te herontwikkelen dat de groenwaarde behouden blijft.

3 In 1928 werd CIAM, Congrès Internationaux d’Architecture
Moderne, opgericht als krachtenbundeling van moderne architecten tegen de traditionele stromingen. Nederlandse leden
waren Berlage, Van Eesteren, Rietveld en Stam. Deze organisatie zou vooral na 1945 veel invloed hebben. De CIAM-leden
waren fervent voorstanders van open bebouwingswijze, dat wil
zeggen woonblokken als stroken met gevels op het oosten en
het westen voor een optimale toetreding van zonlicht.
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GROEN
Het binnenbos
Op dit moment wordt het in binnenterrein aanwezige
groen vooral gebruikt om naar te kijken en om de hond
uit te laten. Het is te dicht begroeid voor ander gebruik,
het is slecht onderhouden en er zijn geen aanleidingen
voor recreatie (theehuis/speeltuin/barbecueplek).
Het noordelijke deel van het binnenbos heeft veel ecologische potentie die kan worden benut bij de herontwikkeling. Door een goede verdeling kan gebruik van
het groen voor recreatie en het ecologisch ‘gebruik’ van
het groen naast elkaar plaatsvinden.
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Het binnenbos bestaat nu voornamelijk uit naaldbos.
Dat heeft een lagere natuur- maar ook recreatiewaarde
dan een gemengd bos. Bovendien is een monocultuur
kwetsbaarder. De herontwikkeling van het gebied creëert de mogelijkheid om een meer gevarieerde groenstructuur aan te leggen.

Hoog Kanje is een weg van historische waarde en is de verbinding naar Austerlitz. De
groenwaarde van lanen met het Zeister profiel is erg hoog.

De groene ‘pleinen’ voor de appartementen die de overgang vormen naar het buitenbos zorgen voor een aangename schaalsprong.

GROEN

Het ‘buitenbos’ is het bosgebied wat buiten Kerckebosch ligt. Het buitenbos maakt
deel uit van de grotere ecologische structuur van de Utrechtse Heuvelrug.

Op plekken waar er geen groen veld ligt voor de appartementen is de overgang naar
het ‘buitenbos’ erg abrupt.

Het ‘binnenbos’ is het gebied wat omarmd wordt door de bebouwing. Qua boomsoorten is het binnenbos gelijk aan het buitenbos.

Het heideveld in het ‘binnenbos’ vormt een aangename afwisseling met het monotone bos.
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VERKEER
Autoverkeer
De drie belangrijkste toegangen tot de wijk zijn
gelegen aan de Arnhemse Bovenweg, de Oranje
Nassaulaan en de Jagersingel. De basisstructuur
van het wegenstelsel binnen het plangebied is
helder. Deze bestaat uit een halve rechthoek
met een lange en korte zijde; de Prinses Margrietlaan en de Prinses Irenelaan. Deze lanen
omsluiten letterlijk het binnenbos Aan de lange
zijde takt diagonaal de laan Hoog Kanje. Hoog
Kanje doorsnijdt het binnenbos. Op alle wegen
in het plangebied geldt een maximumsnelheid
van 30 km/uur.
De Prinses Margrietlaan is een lange rechte weg
van 1,25 kilometer en 8 meter breed. Ook Hoog
Kanje is lang en recht, met enkele uitritten. Aan
weerszijden is een bomenrij die deze rechtstand
versterkt. Door de orthogonale structuur van
het wegenstelsel is er geen directe, korte route
naat het winkelcentrum. Autoverkeer rijdt altijd
‘om’.
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De lange rechte Prinses Margrietlaan nodigt
uit tot hard rijden. Voor de drempels moet dan
hard afgeremd worden. De combinatie van het
harde rijden, het vele remmend en optrekkend
verkeer en het ontbreken van goed op elkaar
aansluitende wegen binnen het woongebied
zorgen voor overlast bij de bewoners en ander
wegverkeer.

Verkeersstructuur Zeist

VERKEER

onverhard bospad

Hoog Kanje

Graaf Adolflaan

Prinses Margrietlaan

Fietsverkeer
Het fietsverkeer is grotendeels gemengd met
het autoverkeer op de rijbanen. Alleen langs
Hoog Kanje liggen vrijliggende fietspaden. In
het verlengde van Hoog Kanje bevindt zich een
recreatief fietspad in de richting van Austerlitz.
Hier is tevens de hoofdentree van het bos voor
wandelaars. De fietsroute naar Austerlitz wordt
ook veel gebruikt voor woon-werkverkeer en
schoolgaande jeugd.
Er is geen goede doorgaande fietsverbinding
naar het station Driebergen-Zeist.
Voetpaden
In het binnenbos ligt een stelsel van onverharde
voetpaden. Het is slechts beperkt mogelijk om
door het binnenbos naar bijvoorbeeld het wijkwinkelcentrum te lopen. Dit komt omdat de padenstructuur onvoldoende is uitgewerkt. Door
het aanleggen van een betere structuur met
voldoende hardheid en breedte kunnen ook
mensen met kinderwagens en mensen die minder goed ter been zijn genieten van het bos.
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VERKEER
Parkeren
Bewoners parkeren in eerste instantie op de
parkeerterreinen achter de flats. Doordat de
capaciteit hier niet toereikend is en bovendien
niet alle bewoners hier goed zicht hebben op
hun auto wordt ook op de Prinses Margrietlaan en Irenelaan geparkeerd. Het beeld in deze
groene omgeving wordt hierdoor gedomineerd
door blik.
Buiten parkeergelegenheid in gebouwde voorzieningen voor de wijkbewoners moet bij de
herontwikkeling rekening gehouden worden
met voldoende parkeermogelijkheden voor bezoekers aan de wijk.
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Uit gesprekken met bewoners en omwonenden
blijkt dat de parkeerdruk binnen het plangebied
extra vergroot wordt door de parkeerplaatsen
die worden gebruikt door personeel van de
kantoren in de omgeving van de Anna Paulownalaan. Tenslotte ontstaan er problemen in het
weekend door recreanten die in de wijk parkeren.

ECOLOGIE
Kerckebosch is een onderdeel van de Utrechtse
Heuvelrug, grenzend aan het Zeisterbos in het
noorden en Groot Heidestein in het (zuid) oosten. Deze bos- en heidegebieden zijn aangewezen als ecologische hoofdstructuur. Bovendien
is Kerckebosch een inzijggebied voor de landgoederengordel ten zuidwesten van het studiegebied. Regenwater infiltreert in de zandgrond
en komt in het lager gelegen gebied weer omhoog.
Uit een onderzoek van bureau Waardenburg*
uit 2004 bleek dat in het bos veel soorten dieren voorkomen die goed kunnen samenleven
met de mens (egel, eekhoorn, etc.) Uit het rapport bleek ook dat het eikenbos en de laanbeplanting van Hoog Kanje en het heideterreintje
langs de Graaf Lodewijklaan de grootste huidige natuurwaarden van het bos hebben. Wanneer in het ontwerp hiermee rekening wordt
gehouden worden kan worden gedacht aan een
groenverbinding tussen het heideveldje en het
buitenbos om de de ecologische waarde van het
heideveldje te versterken.
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* ‘Onderzoek Natuurwaarden Kerckebosch Zeist’, Bureau Waardenburg, januari 2004
bron: Waardenburg

MILIEU: GELUIDSKWALITEIT & LUCHTKWALITEIT
Kerckebosch is in het kader van het Investeringsprogramma stedelijke vernieuwing 2005-2009
gekozen tot pilotproject voor het toepassen van
de handreiking Milieukwaliteit in de Leefomgeving (MILO)* .

voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) een hogere
grenswaarde procedure gevoerd worden.
Omdat er geen specifieke gegevens bekend zijn
van de luchtkwaliteit in Kerckebosch is het aan
te raden metingen uit te laten voeren.

Het geluidsniveau binnen het plangebied ligt
tussen 40 en 55 dB(A). De flats hebben een geluidswerende werking ten opzichte van de A12;
het geluidsniveau direct achter de flats komt
niet boven de 45 dB(A) uit. Aan de zuidwestrand
van het gebied is het geluidsniveau het hoogst
(50-55 dB(A) als gevolg van de nabijheid van de
Arnhemse Bovenweg. Hier is de geluidswerende
werking van de flat het grootst, c.a. 10 dB(A).
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Volgens het milo-kwaliteitsprofiel voor het gebiedstype ‘groen stedelijk’ moet het kwaliteitsniveau voor geluid liggen tussen niveau 1 (<45
dB(A) en 2 (45-50dB(A). Het huidige binnenterrein voldoet aan niveau 1 en op de gevels die het
geluid van de A12 tegenhouden wordt niveau 2
gehaald. Alleen op de hoek Oude Arnhemseweg
– Prinses Margrietlaan worden beide niveaus
niet gehaald. Daar is niveau 3 van toepassing
(50-55 dB(A).
Het binnenterrein kan geluidsluw (niveau 1)
blijven door nieuwe woningen zo te bouwen dat
huidige de geluidswerende werking behouden
blijft. Als er geen geluidswerende bebouwing
wordt gerealiseerd dan zal het geluidsniveau van
het binnengebied hoger zijn dan in de huidige
situatie maar nog niet boven de milieunormen
uitstijgen (m.u.v. de hoek Arnhemse Bovenweg
– Prinses Margrietlaan). Voor nieuwbouw op de
hoek Arnhemse Bovenweg – Prinses Margrietstraat, moet vanwege het overschrijden van de

* MILO is ontwikkeld door VNG, IPO, Ministerie van VROM en
Unie van Waterschappen. MILO heeft als doel de bijdrage van
het milieubeleid aan de kwaliteit van de leefomgeving versterken. MILO moet een betere afstemming tussen milieubeleid en
ruimtelijk beleid bewerkstelligen.

MILIEU: WATER EN BODEM
Verdroging
Kerckebosch is gelegen op hoge, droge zandgrond. Dit betekent dat regenwater snel infiltreert in de bodem. Hierdoor is de grondwaterstand laag en bevindt er zich geen
oppervlaktewater in het gebied. De combinatie
van veel verharding, afwatering op de riolering
en de aanwezigheid van veel naaldhout leidt
tot verdroging. Het vervangen van naaldbomen
door loofbomen kan helpen om verdroging tegen te gaan. Naaldbomen verdampen in potentie namelijk meer water dan loofbomen waardoor er minder water in het gebied achterblijft.
Door het toevoegen van bebouwing zal het aandeel verhard oppervlak (daken en wegen) toenemen. Het regenwater dat hier van af komt zal
volgens de huidige gebruikte technieken in de
riolering verdwijnen. Hierdoor blijft er minder
water in het gebied waardoor de kans op verdroging toeneemt. Ook zal hierdoor een grotere
rioolwaterzuiveringscapaciteit nodig zijn terwijl
veel water relatief schoon is.

Bodemsanering
Uit (beperkt) onderzoek blijkt dat de bodem
in het plangebied naar verwachting redelijk
schoon is. Er zijn slechts een aantal punten van
verontreiniging bekend die nader onderzocht
dienen te worden. Er worden dus ook geen problemen bij de herontwikkeling verwacht door
de aanwezigheid van bodemverontreiniging.
Milieukwaliteitsprofiel bodem en water
De verwachting is dat de kwaliteit van de bodem over nagenoeg heel Kerckebosch goed is.
Voor de beide indicatoren, kwaliteit voor humaan gebruik en kwaliteit voor ecosysteem,
voldoet het gebied aan kwaliteitsniveau 1 (≤
streefwaarden).
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Riolering
In Kerckebosch ligt een gemengd rioleringssysteem. Dit
betekent dat zowel het afvalwater afkomstig van de woningen als het dakwater naar de rioolwaterzuivering gaat.
Zo wordt relatief schoon water (regenwater) vervuild door
vuil water en moet het vervolgens weer gereinigd worden
door de rioolwaterzuiveringsinstallatie.
Een gemengd rioolstelsel heeft de volgende nadelen:
•
Het vereist een grote capaciteit van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) omdat zowel relatief schoon
als vuil water vermengd met elkaar gezuiverd moeten worden.
•
De verdunning van het vervuilde water wordt het
zuiveringsproces bemoeilijkt en het rendement verlaagd.
•
Een grote hoeveelheid regen vergroot de kans op riooloverstort. Door regenwater af te koppelen van het
riool wordt de benodigde capaciteit kleiner.
Het nieuwe ontwerp biedt de kans om een gescheiden
rioolstelsel aan te leggen. Een dergelijk stelsel lost de
nadelen van een gemengd stelsel op. Hierdoor kan meer
regenwater geïnfiltreerd worden, vinden minder overstorten plaats, blijft de huidige capaciteit van de rwzi
gehandhaafd en kan meer zuiveringsrendement behaald
worden.
Kabels en leidingen
In Kerckebosch is een regulier kabels- en leidingenstelsel
aanwezig. Aan de oostzijde van het plangebied bevinden
zich meer cruciale delen van dit stelsel; hier zijn namelijk een rioolpersleiding van het Hoogheemraadschap De
Stichtse Rijnlanden gelegen als ook een hogedruk gasleiding . Met de aanpassing hiervan zijn relatief hoge kosten
gemoeid. In het ontwerp moet daarom rekening worden
gehouden met de kabels en leidingstrook aan de oostzijde van het plangebied.
Prinses Margrietlaan

ONDERGRONDSE INFRASTRUCTUUR
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2b. LEEFBAARHEID

INLEIDING
De eerste reden om het begrip leefbaarheid te
betrekken bij de vernieuwing van de wijk Kerckebosch is om er voor te zorgen dat de wijk
voor en tijdens de vernieuwing leefbaar blijft.
De tweede reden is dat de leefbaarheid onderdeel uitmaakt van de planvorming van de wijk.
Een wijk is namelijk veel meer dan verzameling
van woningen en gebouwen. De laatste reden
is dat Kerckebosch nadat de vernieuwingsplannen zijn afgerond een aantrekkelijke wijk moet
zijn en blijven. Voor de analyse is gekozen om
het begrip leefbaarheid te verdelen in drie delen: wijksamenleving, fysieke kwaliteit van de
woonomgeving en maatschappelijke voorzieningen en activiteiten.
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De geluiden in de wijk over leefbaarheid zijn
wisselend. Desgevraagd laten bewoners in een
plenaire bijeenkomst van het bewonersplatform zich zeer positief uit over het woonklimaat. Uit één op één gesprekken met dezelfde
bewoners en gelet op de signalen die bij medewerkers van De Seyster Veste binnenkomen
blijkt dat sommige bewoners zich zorgen maken, maar dit niet breed willen uitdragen. Om
het woonklimaat in de wijk op een goed peil te
houden worden veel inspanningen geleverd. En
tot nu toe met resultaat. Op terugkerende berichten over vandalisme en hangjongeren na
is er geen sprake van een noemenswaardige
leefbaarheidsproblematiek in Kerckebosch. Een
indicatie is ook te halen uit de cijfers van het
project Buurtbemiddeling, dat voor Zeist Oost
relatief veel minder vaak in actie hoeft te komen
dan in Noord en West. De laatste jaren is sprake
geweest van een intensivering van het sociaal
en fysiek beheer door De Seyster Veste door het

aanstellen van een fulltime wijkconsulente en
een parttime medewerker wijkbeheer.
Wijkgericht werken
Ook de intensieve samenwerking in het wijkgericht werken waarin gemeente, corporatie, wijkagent en welzijnswerk participeren heeft effect.
Zo is er een wekelijks spreekuur waar bewoners
klachten en problemen kunnen melden, en kunnen er wijkinitiatieven worden ingediend bij het
wijkteam.
Bijzonder voor het wijkteam Oost is dat zich
hierbij ook een pastoraal werker heeft aangesloten. Naast het wijkteam functioneert er nu
ook een wijkinloophuis. Dit is ontstaan op initiatief van de pastoraal werker en is ondersteund
door het project Zorgeloos Wonen. Het wijkinloophuis is een ontmoetingsplek voor iedereen
in de buurt. Daarnaast is het een plek waar bewoners met vragen terecht kunnen.

Opening wijkinloophuis mei 2006

WIJKSAMENLEVING
Sociale cohesie
Er is sprake van een behoorlijke gehechtheid
van bewoners aan Kerckebosch. Met name de
ouderen die er al vanaf het begin van de oplevering wonen, voelen zich sterk met de buurt
verbonden. De oudere buurtbewoners hebben
‘informele’ netwerken. Ze helpen elkaar met
diverse activiteiten, klusjes en boodschappen.
Mensen die korter in Kerckebosch wonen, zijn
minder aan de wijk gehecht. Het eenzijdige aanbod van woningen (alleen huurappartementen)
maakt dat mensen die iets anders willen na een
relatief korte periode weer vertrekken uit de
wijk. Dat geldt ook voor mensen die minder
mobiel worden. Variatie in woningaanbod en
levensloopbestendige woningen zorgen ervoor
dat Kerckeboschers niet hoeven verhuizen. Een
hoge mutatiegraad (inmiddels 11% in Kerckebosch) is een risicofactor bij leefbaarheidsproblemen. Het maakt een complex kwetsbaarder
voor vervalproblemen dan bij een stabielere bewoning het geval is.
Sociale veiligheid
Over het algemeen is het aantal aangiften als
gevolg van criminaliteit en bedreigingen in Kerckebosch wat groter dan gemiddeld in Zeist. Er
is echter geen sprake van opvallend veel criminaliteit of vandalisme ten opzichte van andere
wijken in Zeist. Het percentage woninginbraken
ligt onder het gemiddelde van Zeist. Bewoners
ondervinden last van hangjongeren, waarvan
een bedreigende sfeer uitgaat. Het verbeteren
van de sociale veiligheid in de directe nabijheid
van de woningen is een belangrijk aandachtspunt.
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KWALITEIT VAN  DE FYSIEKE WOONOMGEVING
Kwaliteit van de fysieke woonomgeving
De fysieke woonomgeving in Kerckebosch wordt
door bewoners hoog gewaardeerd, vooral het
groen. De grote hoeveelheid openbare ruimte
maakt dat er veel ruimte is voor iedereen. Tegelijkertijd voelen weinig mensen zich verantwoordelijk voor de openbare ruimte. De wegen
zijn kwaliatief in goede staat, de busverbindingen naar het centrum zijn frequent. Bushaltes
zijn dicht bij woningen geplaatst. De bushaltes zijn wel verouderd en dienen vervangen te
worden. Er is geen sprake van een verpauperde
indruk van de woonomgeving in de wijk. Zwerfvuil wordt snel opgeruimd.
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MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN EN ACTIVITEITEN
Inleiding
Bij de analyse van de maatschappelijke voorzieningen is de omgeving van Kerckebosch betrokken en gekeken op de schaal van Zeist Oost. In
Zeist Oost zijn een cluster woonzorgvoorzieningen voor ouderen, een cluster onderwijs en
kinderopvang en een cluster spelen en sociaalculturele voorzieningen te vinden.
Woonzorgvoorzieningen
Het cluster woonzorgvoorzieningen langs de
Arnhemse Bovenweg wordt gekenmerkt door
intramurale zorg en heeft een stedelijke en regionale reikwijdte. De betekenis voor de inwoners van Kerckebosch is niet zo groot. Zij zullen
voor de dichtstbijzijnde huisarts, tandarts naar
de wijk hoge Dennen moeten gaan. Er is geen
gezondheidscentrum in Zeist Oost of in Kerckebosch. Daar is, ook gezien de toenemende vergrijzing, wel behoefte aan.
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het ‘scholenlaantje’

MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN EN ACTIVITEITEN
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Onderwijs en kinderopvang
Het cluster onderwijs en kinderopvang bevindt
zich aan de Graaf Lodewijklaan, op de overgang
tussen Kerckebosch en de buurt Hoge Dennen.
Dit cluster wordt door bewoners van Kerckebosch en Hoge Dennen en scholen gewaardeerd vanwege de concentratie van onderwijs
– en kinderopvangvoorzieningen, de sociale
controle in het gebied en de verkeersveiligheid.
Het gebied is wat in zichzelf gekeerd en heeft
weinig binding met Kerckebosch en Hoge Dennen. Hierdoor is de sociale controle buiten het
gebied vrij beperkt. Er is op dit moment weinig
ruimte voor uitbreiding van scholen. In de huidige situatie is er een groot tekort aan plaatsen
voor kinderen om in de eigen wijk naar school
te gaan. De voorziene toevoeging van maximaal
550 extra woningen zal dit knelpunt zonder
extra maatregelen vergroten. Buitenschoolse
opvang en peuterspeelzalen zijn beperkt aanwezig.

Bijeenkomst bewonersplatform april
2006 met als thema voorzieningen
in de wijk

MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN EN ACTIVITEITEN
Speel- en sociaal-culturele voorzieningen
Het derde cluster: speelvoorzieningen en sociaal-culturele voorzieningen, concentreert zich
rond het BZO-gebouw aan de Prinses Irenelaan. Dit gebouw heeft voor een deel van de
bewoners een grote waarde, maar ligt niet echt
centraal in de wijk en is niet groot genoeg voor
gecombineerde of grootschalige activiteiten.
Een echt clubgebouw of wijkontmoetingscentrum ontbreekt nu in de wijk. Ook zijn er weinig speelvoorzieningen voor 12-18 jarigen. Het
aanbod sociaal-culturele activiteiten en de accommodaties is beperkt, met name voor de oudere jeugd. Juist dit is een omvangrijke groep in
Kerckebosch.
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Bewonersplatform over voorzieningen april 2006

2c. WONEN

INLEIDING
Historie en vernieuwing
De naoorlogse nieuwbouw in Kerckebosch is opgezet vanuit het stedenbouwkundige concept
van het functionalisme: een strikte ruimtelijke
scheiding tussen werken, wonen en voorzieningen. De woningen zelf dragen het stempel
van de vlak naoorlogse bouw. Destijds werd
druk geëxperimenteerd met systeembouw en
prefabsystemen om de productie op te voeren.
De combinatie van schaarste aan middelen en
druk op de productie van woningen maakt dat
de kwaliteit van de woningbouw uit deze periode vaak te wensen overlaat, naar de huidige
maatstaven bezien.
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De 706 woningen zijn verspreid over 11 wooncomplexen. Het gaat om 6 flatblokken van 5
verdiepingen (4 van 98 woningen en 2 van 74
woningen, veelal 4 kamerwoningen) en 5 lagere
flats van 3 verdiepingen (met elk 36 woningen,
veelal kleinere 3 of 4 kamerwoningen).
Voor de woningen aan de Prinses Irenelaan en
Prinses Margrietlaan heeft De Seyster Veste
laten onderzoeken of renovatie haalbaar is. De
studie toont aan dat met name twee bouwtechnische zaken een verantwoorde ingreep
sterk bemoeilijken, namelijk het verhelpen van
de gehorigheid als gevolg van de constructie en
de onmogelijkheid de woningplattegrond om
te vormen naar hedendaagse normen. De kosten voor de noodzakelijke ingrepen leiden tot
huurverhogingen die nieuwbouwprijzen benaderen, terwijl de kwaliteit daar nog steeds bij
achter zou blijven. Gekozen is daarom voor de
optie van sloop en nieuwbouw.

Positie op de woningmarkt
Na de oplevering was Kerckebosch een zeer geliefde, moderne woonwijk. In de tijd van de eerste bewoners was ballotage van nieuwe bewoners gebruikelijk. Pas na ‘keuring’ kon iemand
in aanmerking komen voor een flatwoning. Dat
bracht ook direct de nodige woonregels met
zich mee. Gaandeweg is dat sterk veranderd en
is de buurt zeer heterogeen geworden. Er wonen nu veel een- en tweepersoonshuishoudens,
alleenstaande ouders met kinderen en steeds
meer allochtonen van zeer uiteenlopende nationaliteiten.
De huidige situatie geeft een genuanceerd
beeld. De regionale woningmarkt is er een van
krapte, zodat er geen leegstandsituatie is. Wel is
duidelijk dat kwalitatief betere nieuwbouw, bijvoorbeeld in Zeist-West, maakt dat de appartementen in Kerckebosch relatief minder gewild
zijn geworden bij woningzoekenden. Dat geldt
niet voor de benedenwoningen (55 3-kamerwoningen, 69 4-kamerwoningen en 33 6-kamerwoningen). Deze zijn gewild, zeker wanneer er
mogelijkheden zijn om (hoewel niet formeel)
een tuin te creëren in de openbare ruimte.
De woningen in Kerckebosch worden blijkens
het woonwensenonderzoek* in het algemeen
vooral gewaardeerd om hun omgeving of ligging: het uitzicht, de nabijheid van het bos en
het winkelcentrum, openbaar vervoer (NS station). De gehorigheid en daarmee verbonden
geluidsoverlast worden het vaakst als negatief
genoemd.
* Woonwensenonderzoek uitgevoerd onder de bewoners van
Kerckebosch, (medio 2005)

In een recent sociaal geografisch onderzoek
naar Kerckebosch* wordt aangegeven dat delen
van de buurt de eerste tekenen van buurtverval
vertonen. Dat betreft vooral de grotere (en hogere) flatblokken.
Verhuizen uit Kerckebosch
Het aantal huuropzeggingen per jaar vertoont
een stijgende lijn. Waren het er in 2003 en 2004
nog rond de 60 (ongeveer 8%), in 2005 is dat opgelopen naar ruim 80 (11%) en in het eerste half
jaar van 2006 waren er 37 mutaties. Het gemiddelde over het hele bezit van De Seyster Veste
ligt rond de 8%. Driekwart van de vertrekkers
in 2005 en 2006 woont er korter dan tien jaar.
Uit exit-gegevens van De Seyster Veste blijkt
de wens een woning te kopen de belangrijkste
verhuisreden te zijn. De huidige woning voldoet
vaak ook niet qua omvang en type. Dit geldt
vooral voor de jongere bewoners, waarbij ook
zaken als gezinsuitbreiding of werk- of studieredenen een verhuismotief zijn.
Ongeveer de helft van de bewoners geeft aan
binnen vijf jaar te willen vertrekken. Deze verhuisgeneigdheid hangt sterk samen met leeftijd en woonduur. Boven de 45 jaar is 70% niet
van plan te verhuizen. Naast leeftijd zijn het
sociaal-economische kenmerken als hoogte van
het inkomen en opleiding die de verhuiswens of
-kans beïnvloeden. Ook de wens in de toekomst
een woning te kopen speelt een rol. Uit zowel
het woonwensenonderzoek als uit het onderzoek van Van Hal blijkt slechts een beperkt deel
van de verhuisgeneigden bereid of in staat meer
dan 150 euro extra aan huur extra of een koopprijs van meer dan 250.000 euro te betalen.

ANALYSE WONEN
Voorbeelden van karakters die ontwikkeld zijn voor het bewonersplatform van mei 2006. Thema van de
bijeenkomst was wonen, woonsfeer
en woonomgeving. De karakters zijn
samen met de wijkconsulent ontwikkeld. Doel was om aan de hand
van de karakters met bewoners te
praten over ‘Ken je wijk’ ; wie wonen
in Kerckebosch en waar hebben de
verschillende bewoners behoefte
aan qua wonen in de breedste zin
van het woord.
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Inkomensgroepen
Het gemiddeld inkomen per persoon voor de
gehele buurt Kerckebosch lag in 2002 met €
14.900 net iets onder het gemeentelijk gemiddelde van € 15.000. Er zijn geen gegevens over
de inkomenssituatie van de Prinses Irenelaan en de Prinses Margrietlaan afzonderlijk.
Wel is bekend dat er grote inkomensverschillen bestaan in deze buurt. Ook is bekend dat
6,5% van de bewoners van Kerckebosch een
(bijstands)uitkering heeft. Een andere indicatie
voor een laag inkomen in de Prinses Margriet
en Prinses Irenelaan is te vinden in het aandeel
huurtoeslagontvangers. Uit gegevens van De
Seyster Veste blijkt dat meer dan 30% van de
huurders van de Prinses Irenelaan en Prinses
Margrietlaan huurtoeslag ontvangt.

Multiculturele buurt
Het percentage allochtone bewoners in Kerckebosch is met 22% relatief hoog (gemiddelde
Zeist 14%). Vrijwel alle allochtonen wonen aan
de Prinses Irenelaan en Prinses Margrietlaan. In
deze straten is circa een derde van de bewoners
niet van Nederlandse afkomst. De diversiteit
aan nationaliteiten is groot. In de buurt wonen
mensen uit 50 verschillende landen. Bijna 300
huishoudens zijn niet-westers allochtoon (Marokko, Afghanistan, Somalië, Irak).

* Jan van Hal, Een housing history van een Zeister flatbuurt in
het groen (www.kerckebosch.worksheet.nl).

ANALYSE WONEN
Drie groepen bewoners
Bij de analyse is gekeken hoe de huidige bewoners in de wijk wonen. Gekozen is om een onderverdeling aan te brengen naar leefttijd en
woonduur. Op basis hiervan is het mogelijk om
globaal een drietal groepen te onderscheiden.
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De eerste groep bestaat uit de oudste bewoners, zowel in woonduur als leeftijd. Ze zijn gemiddeld 67 jaar, vaak alleenstaand en hun huur
is zelden hoger dan €350 per maand. Het inkomen is laag, vaak uitsluitend AOW, soms een
aanvullend pensioen. Een deel is te betitelen
als vitale senioren. Zij willen zo lang mogelijk in
het eigen huis blijven en als het echt zou moeten met een druk op de knop zorg of welzijn inroepen. Een klein deel heeft lichamelijke en/of
geestelijke beperkingen die hen minder zelfredzaam of mobiel maken. Zij maken gebruik van
mantelzorg en/of professionele hulpverlening
of zorgverlening. Naarmate men meer zorg nodig heeft, denkt men vaker aan verhuizen.

omgeving en biedt zelfstandige woonruimte
die flink groter is dan de eerdere kamer in bijvoorbeeld studentenhuis of ouderlijk huis. Zij
huren voor gemiddeld € 400 per maand. Als het
huishouden toe is aan een volgende stap (eventueel gezinsvorming of - uitbreiding) verlaten
de huishoudens uit deze categorie met een hoger inkomen de wijk. De woningen in de wijk
kunnen qua omvang en kwaliteit niet aan hun
vraag voldoen. Deze groep van nieuwkomers is
daarmee veruit de meest vlottende groep, met
een relatief geringe binding aan de wijk.

De tweede groep bewoners woont nu zo’n 10
jaar in de wijk. Een deel heeft speciaal gekozen voor Kerckebosch, ondermeer door de uitstekende ligging en lagere huurprijzen (nu gemiddeld zo’n € 350-375 per maand). Ze zijn erg
gehecht aan de plek. Zij nemen, hoewel ze zich
soms ergeren, de geluidsoverlast of andere ongemakken min of meer voor lief. De gemiddelde
leeftijd van deze huurders, afgezien van eventuele inwonende kinderen, is 40 jaar.
De derde groep bewoners woont er korter dan
10 jaar. Voor deze, in aantal stijgende, groep is
Kerckebosch een goede plek om de wooncarriëre te beginnen. Kerckebosch ligt in een mooie

Spelende kinderen in Kerckebosch
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3. UITGANGSPUNTEN EN
PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN

WONEN IN HET BOS VOOR IEDEREEN
Het vernieuwde Kerkebosch is een gedifferentieerde, levensloopbestendige wijk die veilig is en
goed toegankelijk en met goede voorzieningen voor iedereen die er woont. Het unieke en cruciale
uitgangspunt bij de ontwikkeling van de wijk is de groene uitstraling; bewoners ervaren dat ze in
een bos wonen. Dit punt staat niet voor niets bij bewoners op nummer 1, als hen gevraagd wordt
naar de sterke punten van de huidige wijk.
Het is de bedoeling het voorzieningenniveau in de wijk te verhogen door bijvoorbeeld mogelijkheden bieden voor sociaal-, culturele activiteiten en medische voorzieningen uitbreiden. Ook op de
lange termijn biedt dit de meeste kans om de wijk duurzaam en levensloopbestendig te laten zijn.
Verder zijn de herkenbaarheid van hun eigen woonbuurt en de (sociale) veiligheid voor bewoners
belangrijk. Ook moeten er in de nieuwe wijk meer mogelijkheden komen om elkaar te ontmoeten.
Dit zijn dan ook de belangrijkste uitgangspunten voor het ontwerpen van de concepten voor een
nieuwe wijk Kerkebosch. De belangrijkste punten zijn in dit hoofdstuk verder uitgewerkt. De klankbordgroep heeft voor bespreking in de bijeenkomst van 13 juni 2006 het concept programma van
wensen en eisen ontvangen.

EEN GROENE EN DUURZAME WIJK
MOBILITEIT
Uitgangspunten voor de wijk Kerckebosch
De verkeersstructuur staat ten dienste van de
bereikbaarheid van de wijk en bestaat uit een
stelsel van voet- en fietspaden, wegen en lijnvoering van de bus. De verbeterde verkeersstructuur maakt de beleving van het bos veel
sterker. De structuur nodigt uit om bij korte afstanden te voet te gaan of te fietsen: gezond en
milieuvriendelijk.
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Het gemeentelijke verkeers- en vervoersplan
Vanuit het gemeentelijke verkeersbeleid zijn de
functionele eisen geformuleerd die aan de verkeersstructuur in Kerckebosch worden gesteld.
De verkeersstructuur dient zodanig van opzet
te zijn dat:
•
overlast van het gemotoriseerde verkeer
wordt geminimaliseerd door het doorgaande gemotoriseerde verkeer door de
wijk onaantrekkelijk te maken.
•
een bijdrage wordt geleverd aan de beleving van het bosachtige karakter van de
wijk.
•
de fietsroutes samenhangend, zo direct
mogelijk, veilig, comfortabel en aantrekkelijk zijn.
•
de sociale- en verkeersveiligheid van routes
voor fietsers en voetgangers naar scholen
en voorzieningen extra gewaarborgd is.
•
naar het centrumgebied, station Driebergen-Zeist en overstappunten van het
openbaar busvervoer een goede openbaar
vervoerverbinding mogelijk is.
•
openbaar vervoerhaltes voldoen aan de
wettelijke eisen voor toegankelijkheid
openbaar vervoer.
•
bij de inrichting van het 30 km/uur verblijfsgebied de principes van Duurzaam
Veilig worden gehanteerd.

Parkeren in Kerckebosch
Parkeren gebeurt zoveel mogelijk op eigen terrein en bij voorkeur inpandig. De gemeenteraad
heeft besloten dat parkeren in Kerckebosch zo
veel mogelijk in of onder gebouwde voorzieningen dient plaats te vinden. Er wordt zo veel mogelijk uit het zicht geparkeerd. Een algemene
uitzondering geldt voor dienstverlenend verkeer zoals bijvoorbeeld bezorg- en storingsdiensten en het parkeren door bezoekers. Dit houdt
in dat het plan zowel voor wat betreft de inpandige parkeeroplossingen als de buitenruimte
zorgvuldig vormgegeven dient te worden zodat
het gewenste parkeergedrag ook daadwerkelijk
als vanzelfsprekend wordt bereikt.
Samenvattend gelden ten aanzien van parkeren
de volgende eisen
•
Voldaan moet worden aan de parkeernorm
•
Parkeren dient plaats te vinden in of onder
gebouwde voorzieningen behalve voor bezoekers en diensten.
•
Bij de vormgeving van parkeergelegenheid
in- of onder gebouwde voorzieningen dient
rekening gehouden te worden met de ontwerpwijzer gebouwde parkeervoorzieningen van het CROW* . Collectieve gebouwde
parkeervoorzieningen dienen sociaal veilig
te zijn.
•
Het gewenste parkeergedrag, parkeren in
of onder gebouwde voorzieningen, volgt
uit de inrichting van de fysieke buitenruimte, de kwaliteit van de gebouwde parkeervoorzieningen en de kwaliteit van de regulering van het gebruik van de gebouwde
parkeervoorzieningen.

* CROW is het nationale kennisplatform voor infrastructuur,
verkeer, vervoer en openbare ruimte.

EEN GROENE EN DUURZAME WIJK
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Prinses Margrietlaan

EEN GROENE EN DUURZAME WIJK
GROEN
Het bestaande en nieuwe beleid zijn gericht
op het behoud en versterken van het bosachtige karakter in en rond de wijken in Zeist-Oost.
Daarnaast zijn er in de beleidsnota ‘Bomen in
Zeist’ een aantal uitgangspunten genoemd die
van toepassing zijn op de ontwikkeling in
Kerckebosch.
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Eisen voor Kerckebosch (het huidige binnenbos)
•
Het binnenbos dat buiten de nieuwe bebouwingsvlekken komt te liggen moet zoveel mogelijk worden geclusterd. Hierdoor
kan door de relatief grote oppervlakte de
gebruikswaarde overeind blijft en ook de
natuurwaarde zo groot mogelijk blijven.
•
Contrast handhaven tussen het (robuuste/
massieve) bos buiten de bebouwing en het
(transparante) bos(karakter) tussen de bebouwing. Dat wil zeggen dat als je vanuit
het midden van een buurt, door de buurt
naar het bos loopt, het bos steeds dichter
wordt (de bosbeleving steeds groter).
•
Het handhaven van het bestaande heideveldje en het vergroten van de ecologische
waarde door het aanleggen van een verbindingszone.
•
Het aanleggen van een verbindingszone
van heide tussen het heideveldje in het
binnenbos en het heidegebied gelegen op
de gemeentegrens met gemeente Utrechtse Heuvelrug. Deze verbindingszone en
bijbehorende inrichtings (een strook van
minimaal 30 meter breed zonder verstoring) zijn terug te vinden in het ‘Onderzoek
Natuurwaarden Kerckebosch Zeist’ van Bureau Waardenburg (Januari 2004).

•

•
•

Paden en wegen door het bos zijn onverhard of halfverhard en onverlicht, met uitzondering van de hoofdverbindingsroutes
voor langzaam verkeer.
De aanwezige hoogteverschillen zo veel
mogelijk handhaven.
Zoveel mogelijk gebruik maken van ‘bestaande’ bebouwingsplekken om zo het
bestaande bos te sparen.

Eisen voor het ontstaan van een boskarakter in
de nieuwe buurten/wijk:
•
Zoveel mogelijk bestaande bomen handhaven.
•
Karakter van algemeen toegankelijk bos
versterken door zoveel mogelijk de voorkanten van woningen naar het bos richten.
•
In de inrichting van het openbaar gebied
moet een goede overgang worden gevonden tussen bebouwing (privé) en bos
(openbaar), voorkomen dat er schuttingen
in het plangebied komen.
•
Bos laten ‘uitwaaieren’ tussen de bebouwing. Veel bomen laten staan tussen de gebouwen of nieuw aanplanten. Bij nieuwe
aanplantingen gaat de voorkeur uit naar
loofbomen.
•
Behoud van bosvakken in de buurten.
Nieuwe toegangswegen krijgen een sterk
bosachtig karakter (brede bosstroken langs
de weg). Dit vergroot de beleving van de
wijk als ‘wonen in het bos’.
•
Zo weinig mogelijk parkeervoorzieningen
op maaiveld aanleggen, maar zoveel mogelijk ondergronds oplossen.
•
Hoog Kanje blijft met het huidige Zeister
profiel (zware laanbomen in grasberm en
geen parkeervoorzieningen) gehandhaafd.

•
•

•

Het straatprofiel is zo veel mogelijk informeel.
Nieuwe bebouwing zal het informele, bosachtige karakter van de Graaf Lodewijklaan
(Scholenlaantje) zo min mogelijk aantasten.
Bestaande en nieuwe bomen moeten in de
nieuwe buurten voldoende ruimte krijgen.

Foto van Huidige Binnenbos

EEN GROENE EN DUURZAME WIJK
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EEN GROENE EN DUURZAME WIJK
OMGEVINGSKWALITEIT
De waardering van de omgevingskwaliteit van
een gebied hangt sterk af van het karakter van
het gebied. Zo is een hoger geluidsniveau bij
een winkelcentrum acceptabeler of zelfs gewenster dan in een rustige woonwijk. De provincie Utrecht heeft in haar milieukwaliteits
profielen de passende milieukwaliteiten van
negen milieuaspecten in beeld gebracht voor
tien gebiedstypen. Het gebiedstype ‘groen stedelijk’ sluit het beste aan bij de toekomstige situatie in Kerckebosch.
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In deze paragraaf worden de functionele eisen
en wensen beschreven voor de milieuonderwerpen bodem, water, lucht, geluid, geur, externe veiligheid, licht, grondstoffen en energie.
Deze eisen en wensen zijn het resultaat van de
vergelijking van de bestaande milieukwaliteiten met de referentiekwaliteiten zoals deze zijn
opgenomen in de milieukwaliteitsprofielen van
de provincie.
Eisen openbare ruimte
•
De openbare ruimte kent ontmoetingsplekken: voor allerlei mensen, van jong tot
oud.
•
Bij de inrichting duidelijk functie geven aan
de (semi-) openbare ruimte.
•
Openbare ruimte zo inrichten dat deze uitnodigt tot eigen verantwoordelijkheid nemen door bewoners. Kleinschalige inrichting van de openbare ruimte direct rondom
de woningen.
•
De openbare ruimte in de directe woonomgeving is sociaal veilig: goed verlicht, overzichtelijk, geen dode hoeken.
•
Bij een deel van de woningen is er zicht

•
•
•

•

op de sociale activiteiten in de openbare
ruimte.
De wijk is aangesloten op een openbaar
vervoersysteem.
Aandacht voor beheer van openbaar
groen.
Zorgdragen voor bereikbaarheid en toegankelijkheid van voldoende paden voor
minder validen (rolstoelen en scootmobielen)
Langzaam verkeer routes met voldoende
rustpunten.

Bodem:
Voor herstructureringsprojecten geldt dat de
gemeente Zeist zich richt op:
het voorkomen van nieuwe bodemverontreiniging en oplossen van het aantal verontreinigde
punten in het gebied. Deze locaties zo mogelijk gebruiken voor intensief ruimtegebruik. Dit
houdt in dat er bodemonderzoek wordt uitgevoerd en de bodem zo nodig geschikt wordt gemaakt voor het beoogde doel.
•
het tegengaan van bodemverontreiniging.
Water:
Uitgangspunt hierbij is het tegengaan van verdroging van de bodem en het voorkomen van
wateroverlast op straat
Dit kan gerealiseerd worden door:
•
Verbeterd gescheiden stelsel van riolering
toe te passen in de wijk.
•
Ruimte reserveren voor het infiltreren van
regenwater.
•
Uitvoeren van een watertoets.
Afkoppelen verhard oppervlak en infiltratie van
het regenwater in de bodem wordt nader uitgezocht op de consequenties.
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Wensen
•
Regenwater zichtbaar afvoeren naar infiltratievoorzieningen in de wijk om zo een
educatief element toe te voegen aan de
manier van omgaan met water en watervoorzieningen.
Lucht:
Eisen ten gevolge van Besluit Luchtkwaliteit
Ontwikkelingen realiseren binnen de grenswaarden van het Besluit Luchtkwaliteit (Blk
2005).
Cijfermatig onderbouwen dat aan het Blk 2005
wordt voldaan door middel van doorrekening
van de stedenbouwkundige variant (eis provincie).
Wensen
In beeld brengen van de consequenties voor de
luchtkwaliteit van de drie stedenbouwkundige
varianten. Zo ontstaat inzicht in het effect van
een stedenbouwkundige invulling op de luchtkwaliteit van het gebied. Duidelijk wordt welke
stedenbouwkundige invulling vanuit lucht de
grootste leefkwaliteit oplevert.
•
Het beperken van de luchtverontreinigde
werking van het verkeer.
•
De luchtfiltercapaciteit van bomen en planten langs wegen benutten.
Geluid:
Eisen ten gevolge van Wet geluidhinder/Nota
geluidsbeleid Zeist (vastgesteld door College)
Handhaven van de voorkeursgrenswaarde van
50 dB(A) in het huidige binnengebied. Overschrijding van de voorkeursgrenswaarde tot 55
dB(A) alleen toestaan op de gevels van woningen gelegen aan de Arnhemse Bovenweg en

aan een deel van de Prinses Margrietlaan. Dit
betekent dat er voor deze woningen een hogere
grenswaarde procedure gevolgd moet worden.
Indien nodig geluidwerende maatregelen treffen: beginnen bij aanpak aan de bron (stil asfalt,
minder verkeer). Dit is een uitgangspunt uit de
Wet geluidhinder en is overgenomen in de geluidsnota Zeist.

de akoestische consequenties van de drie stedenbouwkundige varianten. Hierdoor ontstaat
inzicht in de effecten van een stedenbouwkundige invulling op de akoestische omgevingskwaliteit van het gebied. Duidelijk wordt welke
stedenbouwkundige invulling vanuit geluid de
grootste leefkwaliteit oplevert.

Wensen
Hoogbouw op de hoek Prinses Margrietlaan/
Arnhemse Bovenweg realiseren waardoor het
geluidwerende effect voor de achterliggende
wijk wordt behouden. In beeld brengen van
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Geur:
Eisen
•
Hinderbronnen niet toelaten.
Externe veiligheid:
Eisen
•
Behoud bestaande externe veiligheidskwaliteit.
•
Laat geen risicovolle bedrijven toe.
Licht:
Eisen
Opstellen verlichtingsplan waarbij aandacht wordt besteed aan:
•
Zo weinig mogelijk beïnvloeding van ecologie door lichtuitstraling.
•
Energiebesparing.
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Energie:
Klimaatbeleid heeft als doel het energieverbruik van nieuwe en bestaande
woningen te beperken. Het maakt bij nieuw te bouwen woningen niet uit
of deze woningen gebouwd worden in het kader van een nieuwbouw- of
herstructureringsproject.
Eisen ten gevolge van Klimaatbeleid Zeist
•
Aantoonbaar maken dat men zich binnen het project serieus inzet om
70% van de nieuw te bouwen woningen passief danwel actief zongericht te bouwen.
Wensen ten gevolge van Klimaatbeleid Zeist
•
Het laten uitvoeren van een gezamenlijke (gemeente, woningbouwcorporatie, ontwikkelaar) energievisie met als doel een wijk te realiseren waar zo min mogelijk energie wordt verbruikt.
•
Wanneer naaldbomen worden gekapt, deze vervangen door loofbomen zodat er ’s winters meer zoninval is in de woningen (passieve
zonne-energie).

Luchtfoto van Heideveldje in Kerckebosch
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EEN LEEFBARE EN (SOCIAAL) VEILIGE WIJK MET GOEDE VOORZIENINGEN
De herontwikkeling van de wijk Kerkebosch
biedt de kans om de leefkwaliteit in de wijk te
versterken. Bewoners van de wijk voelen zich
thuis en gaan goed om met hun woning en
woonomgeving. Er is een trend, ook als reactie op een gebrek aan regie bij toewijzing van
woningen en de gevolgen daarvan, dat mensen
steeds vaker in een wat homogenere omgeving wonen. Het gaat dan vooral om gelijkgestemdheid in leefstijl: rustig of druk, gericht op
ontmoeting of juist op privacy etc. Bij de vernieuwingsplannen voor Kerckebosch kan daar
rekening mee worden gehouden. Bijvoorbeeld
door het ontwerpen van verschillende subbuurten en differentiatie van woningen die specifiek
gericht zijn op een bepaalde leefstijl.
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Zorgbehoevende bewoners worden door een
goed woningaanbod de mogelijkheid geboden
zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. Dit is
het liefst in een ‘gewone’, levensloopbestendige woning op een plek die zij prettig vinden.
De afstand tot het aanbod van voorzieningen
wordt afgestemd op de doelgroep die naar
verwachting het meest gebruik zal maken van
deze voorzieningen. Rond de woningen voor gezinnen met ( jonge) kinderen zijn bijvoorbeeld
speelplekken te vinden, die goed in het zicht van
de woningen liggen. En mensen met een mobiliteitsprobleem wonen op korte afstand van de
wijkvoorzieningen. Belangrijk is hierbij wel op
te merken, dat niet alle zorgbehoevenden bij
elkaar hoeven te wonen. Het streven is dat zij
‘midden in het leven kunnen blijven staan’ door
het leven in een gemengde woonomgeving met
voldoende mogelijkheden zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Fysieke leefomgeving
1. Schoon, heel en veilig
Schoon, heel en veilig geldt met name de voor
fysieke leefomgeving. In de ontwerpfase van
de plannen moet daarom direct rekening worden gehouden met deze aspecten. Bijvoorbeeld
door te zorgen voor een goed zicht op de openbare ruimte vanuit de woningen en voldoende
verlichting met name op die plaatsen die mogelijk kunnen leiden tot sociale onveiligheid. De
openbare ruimte nodigt niet uit tot hangplekken, maar wel tot het nemen van eigen verantwoordelijkheid ervoor door de bewoners. Dit
kan door middel van kleinschalige inrichting
van de openbare ruimte direct rondom de woningen.
2. Inrichtingselementen
In Kerckebosch als levensloopbestendige wijk
zijn er verschillende inrichtingselementen in
het gebied nodig voor verschillende doelgroepen. Bijvoorbeeld voldoende bankjes langs
fiets- en wandelroutes en goede toegankelijke
paden voor rollators en mensen die minder
goed ter been zijn. De voorzieningen moeten
veilig voor bewoners bereikbaar en toegankelijk
zijn. Dat houdt in dat langzaam verkeer geen
overlast mag hebben van snel verkeer en vice
versa. Belangrijk is te zorgen voor voldoende
speeltoestellen op veilige plaatsen in de wijk, in
het zicht van woningen en op afstand van verkeerswegen en fietspaden.
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Voorzieningen
1. Voorzieningenclusters
De voorzieningen in de wijk Kerkebosch zijn,
vanwege draagvlak en economische haalbaarheid, ook bedoeld voor de bewoners van Hoge
Dennen en de Arnhemse Bovenweg. De inventarisatie en analyse op dit onderdeel laat zien
dat bewoners over het algemeen tevreden zijn
over de huidige locatie van voorzieningen. De
bestaande voorzieningenclusters (wijkwinkelcentrum, Scholenlaantje) kunnen gehandhaafd
blijven.
Een belangrijke aanvulling zou zijn het samenvoegen van verschillende (para)medische en
verzorgende beroepen onder één dak, bijvoorbeeld in een gezondheidscentrum of nabij het
winkelcentrum. De uitdaging is verder om meer
synergie te creëren tussen de beide voorzieningenclusters. Deze synergie bestaat uit het
versterkende effect tussen onderwijs, sport
en recreatie in het ene cluster met winkel- en
hoofdzakelijk zorgvoorzieningen in het winkelcentrum. Op deze manier ontstaat een ontmoetingsruimte voor mensen, zowel in de openbare
ruimte als in gebouwen. Er is dan een goede
fysieke verbinding tussen beide voorzieningenclusters noodzakelijk.
De relatie met de (woon)omgeving en de voorzieningen kan worden versterkt. Dat houdt
in dat er direct rond de voorzieningenclusters een zone wordt gevormd die bestaat uit
(zorg)woningen voor senioren, zorgbehoevenden en starters. Verder wordt ernaar gestreefd
om voldoende fysieke ruimte in het plan te
reserveren om te voorzien in de vraag naar uit-

eenlopende voorzieningen in de verschillende
levensfasen en culturen. Daarbij moet het
vastgoed en de ruimtelijke omgeving flexibel
genoeg zijn om veranderingen in de vraag naar
woningen en voorzieningen op te vangen. In de
wijk worden bij elkaar passende functies zoveel
mogelijk gebundeld en geconcentreerd.
2. Voorzieningen in gebouwen
Het Scholenlaantje, de Graaf Lodewijklaan,
neemt letterlijk een centrale plaats in tussen
de wijk Kerckebosch en Hoge Dennen. Langs
het Scholenlaantje liggen diverse scholen verspreid in een bosrijke omgeving. Deze locatie
biedt vanuit het oogpunt van voorzieningen bijzondere mogelijkheden. Zowel wat betreft een
ontmoetingsplaats voor bewoners als een groot
voorzieningencluster waar het kind centraal
staat. Hiervoor zijn twee accommodaties denkbaar, die gekenmerkt worden door multifunctioneel gebruik. Deze accommodaties dienen
goed toegankelijk te zijn ook voor rolstoelen en
scootmobielen maar ook goed bereikbaar voor
iedereen in de wijk (binnen een straal van ongeveer 500 meter dan wel bereikbaar per openbaar vervoer).
Het activiteitencentrum
In Kerckebosch is dringend behoefte aan meer
capaciteit aan gymzalen en buitensportmogelijkheden voor de aanwezige basisscholen. Deze
behoefte en noodzaak biedt goede mogelijkheden voor een combinatie met een activiteitencentrum waarin andere functies op het gebied
van sport, recreatie (bijvoorbeeld fitness, sauna
en/of beautyfarm, dans en yoga) en gezondheid
(huisarts, fysiotherapeut, tandarts) kunnen
plaatsvinden.
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Het activiteitencentrum is daarmee specifiek
gericht als ontmoetingsruimte op het gebied
van gezondheid, welzijn, sport en recreatie. Zowel voor bewoners als leerlingen en leerkrachten.
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Specifiek gaat het er om een combinatie te maken tussen de gymzalen en de hierbij passende
functies. De gymzalen worden dan niet uitgebreid maar verplaatst naar een andere locatie.
Meerdere invullingen zijn daarbij mogelijk. Belangrijk is dat het gaat om functies die goed te
combineren zijn (zowel vanuit het perspectief
van de gebruiker als voor de praktische uitvoerbaarheid/haalbaarheid). De volgende drie
‘concepten’ zijn, ook bezien vanuit de vraag van
de huidige en toekomstige bewoners en gebruikers, denkbaar:
•

•

•

Sport, recreatie, ontspanning: bijvoorbeeld
een gymzaal die zowel ’s ochtends als ’s
avonds wordt gebruikt. Aangevuld met
een fitnessruimte en eventuele ruimten
die voor verenigingen te gebruiken zijn.
Toevoeging van horeca of andere voorzieningen is ook denkbaar.
Gezondheid: hier wordt een gymzaal die
zowel ’s ochtends als ’s avonds wordtt gebruikt aangevuld met functies zoals fysiotherapie, apotheek, meerdere huisartsen
en wellicht een tandartsenpraktijk, mondhygiëne.
Welzijn en informatie: in dit geval wordt
de gymzaal gecombineerd met ruimten
voor verenigingen, een inloophuis, een
decentraal overheidsloket, het centrale
informatiepunt voor de vernieuwing van
Kerckebosch.

Gezamenlijke huisvesting van scholen
De basisscholen die verspreid zijn over verschillende gebouwen aan het Scholenlaantje, zouden gezamenlijk gehuisvest kunnen worden en
een brede school kunnen vormen. Het past goed
in de ontwikkeling dat scholen steeds meer met
elkaar gaan samenwerken. Een gezamenlijke
huisvesting versterkt de samenwerking en biedt
mogelijkheden voor efficiënt ruimtegebruik, het
gebruik maken van gezamenlijke voorzieningen
en het uitwisseling van kennis. Bovendien zal
voor- en naschoolse kinderopvang per 1 januari
2007 wettelijk onderdeel gaan uitmaken van de
taken van de school. Gezamenlijke huisvesting
biedt op het gebied van kinderopvang goede
mogelijkheden. Het vestigen van een consultatiebureau in de wijk is ook een wens van bewoners.
Het concept brede school kan op verschillende
manieren vorm worden gegeven, want ‘de’
brede school bestaat niet. Een brede school zou
over voldoende capaciteit moeten beschikken
om ook de toekomstige groei van het aantal
leerlingen in Kerckebosch te kunnen opvangen.

EEN LEEFBARE EN (SOCIAAL) VEILIGE WIJK MET GOEDE VOORZIENINGEN
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Inleiding
Van een gebied met voornamelijk sociale
huur(flat)woningen in langgerekte straten,
verandert Kerckebosch in een levensloop
bestendige wijk met verschillende buurten.
Er dienen voldoende terugkeermogelijkheden
voor de huidige huurders van de te slopen
woningen te zijn in de nieuwe wijk. Dat is het
eerste uitgangspunt voor het wonen in het
nieuwe Kerckebosch.

Dit is het derde uitgangspunt. Er worden namelijk, aanvullend aan het woningbouwprogramma in de zogenaamde ‘sociale’ en ‘vrije
sector’, een aantal aanvullende woonmilieus
gerealiseerd:
•
wonen met een groen karakter, een hogere
dichtheid, ‘nabij het hart in de wijk’
•
wonen in het bos, met bijzondere vormen
van collectieve buitenruimte
•
vrij boswonen.

Het tweede uitgangspunt is dat het straks
voor nieuwe mensen prettig wonen moet zijn
in Kerckebosch. Met de uitbreiding van het
nieuwe Kerckebosch kan, als het aanbod aantrekkelijk is, een belangrijk beleidsdoel worden
bereikt: meer doorstroming en daarmee de
kans op passende woonruimte voor meer huishoudens worden bevorderd. Insteek is daarbij
om enerzijds te bouwen voor mensen die nu de
wijk verlaten (startende gezinnen, middengroepen), anderzijds voor mensen die elders in Zeist
wonen en zo hun eengezinswoningen achterlaten voor (door)startende huishoudens (middengroepen en senioren) .

Vervolgens maken we onderscheid tussen verschillende identiteiten waartoe bewoners zich
aangetrokken kunnen voelen. Deze ‘leefmilieus’
worden in een latere fase van het project verder
uitgewerkt op basis van consumentenonderzoek. Het streven is gericht op buurten ontstaan
met meer sociale samenhang, die daardoor ook
meer duurzaam zijn. Het ‘wonen’ kan niet los
gezien worden van ‘voorzieningen’ en ‘leefbaarheid’. Mogelijkheden tot combineren van wonen en aan huis werken in de wijk kunnen ook
in het kader van leefbaarheid en sociale veiligheid nader worden onderzocht.

Alleen al door de vele extra huishoudens is het
van groot belang op tot een nieuwe, harmonieuze balans te komen in de wijk. Dit kan wanneer groepen gelijkgestemde consumenten
in verschillende buurten te worden samengebracht.

Het vierde uitgangspunt betreft de levensloopbestendige wijk. Dit betekent dat er, naast goede voorzieningen e.d., flexibel en aanpasbaar
moet worden gebouwd.

BIJZONDER WONEN
UITGANGSPUNT 1: VOLDOENDE VERSCHILLENDE SOCIALE HUURWONINGEN
Uitgangspunt is dat in het nieuwe Kerckebosch alle huidige huurders die dat willen in een
nieuwe huurwoning terug moeten kunnen keren. De woonwensen van de huidige huurders
lopen zeer uiteen. Daarom worden in Kerckebosch verschillende type sociale huurwoningen
ontwikkeld. Bij het uitwerken van aantallen en
typen sociale huurwoningen wordt rekening
gehouden met een aantal zaken:
•
De behoefte van de huidige bewoners.
•
Aannames voor de uitstroom van
huurders gedurende de vernieuwing van
Kerckebosch.
•
Het huidige aanbod aan woningtypen,
vooral vrij kleine 3 of 4 kamerwoningen, en
hoe op basis hiervan een zogenaamde ‘basishuurwoning’ kan worden gedefinieerd;
een woning die aanwezig moet zijn voor
mensen die gebruik willen maken het recht
om terug te keren naar een qua grootte
vergelijkbare sociale huurwoning.
Daarnaast is geanticipeerd op een vraag vanuit
de omgeving. Niet alleen een deel van de huidige bewoners wil graag naar een nieuwe sociale
huurwoning terugkeren, er zijn ook nieuwkomers. Bijvoorbeeld starters op de woningmarkt
die graag Kerckebosch willen gaan wonen, als
eerste stap van hun wooncarrière. Maar ook
doorstromers voor wie een nieuwe groene wijk
(met ruime levensloopbestendige woningen)
aantrekkelijk is.
Dit heeft geleid tot een aantal wonintypen op
basis van grootte en prijsstelling (zie tabel).
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Verder onderzoek moet worden gedaan naar de verschillende woonwensen van de huidige huurders en potentiële vestigers en wat vervolgens hiervan de consequenties zijn voor de uitwerking
van de hierboven geschetste zeven basistypen. Ook kan uit dit (vervolg)onderzoek blijken dat er
behoefte is aan vormen van wonen die hierboven nog niet zijn genoemd, bijvoorbeeld ‘groepswonen’ en vormen van wonen waarin werken met wonen kan worden gecombineerd (atelierwoningen
bijvoorbeeld). Uiteindelijk zal ook gekeken worden naar de mogelijkheden om het wonen fysiek
te combineren met voorzieningen, bijvoorbeeld seniorenwoningen in combinatie met een (brede)
school.

BIJZONDER WONEN
UITGANGSPUNT 2: OOK PRETTIG WONEN VOOR
NIEUWKOMERS
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Een huis met een tuin (voor en achter), de auto
voor de deur in een kindvriendelijke wijk met
voorzieningen op korte afstand. Het blijft de
grootste wens van de meeste gezinnen in Nederland. In Kerckebosch wordt gekozen voor intensief ruimtegebruik, waarbij de auto zo veel
mogelijk uit het zicht is. De auto‘s komen zoveel
mogelijk in de gebouwde voorzieningen* (bijvoorbeeld in garages of onder parkeerdekken),
waardoor een autoluw straatbeeld ontstaat
met veel ruimte voor groen.
Het ontwerpvraagstuk voor Kerckebosch is om
buitenruimtes te ontwerpen die voldoende
kwaliteit hebben en voldoende sociaal veilig
zijn (niet gemakkelijk toegankelijk voor buitenstaanders c.q. afsluitbaar). Ook zouden er
buitenruimtes kunnen zijn op de overige lagen
van de eengezinswoning. Zo zou een huis kunnen ontstaan waarbij op elke laag een deur naar
buiten leidt (en wellicht ook op het dak een
terras). Daarnaast zullen er nog steeds buitenruimtes op de begane grond meer dan gewenst
zijn, mogelijkheden zijn wellicht te vinden in de
vorm van collectieve tuinen en (sociaal veilige)
semi-openbare buitenruimte.
Uit het woonwensenonderzoek blijkt dat bij
huishoudens met kinderen een sterke voorkeur
voor een eengezinswoning bestaat. Naarmate
het inkomen hoger is, is die voorkeur sterker
aanwezig. De groep met de hogere inkomens
Dit uitgangspunt gaat niet samen met de financiële haalbaarheid. Na bestuurlijke afweging is dit op een andere manier
verwerkt in de varianten; bezoekersparkeren is bovengronds en
wel zoveel mogelijk uit het zicht.
*

heeft daarbij een sterke voorkeur voor een
koopwoning. Het is vooral deze groep die Kerckebosch nu al betrekkelijk snel verlaat, gewoonweg omdat er nu geen aanbod is dat aan hun
behoeften tegemoet komt. Een nog te onderzoeken vraag is aan welke kenmerken de woonomgeving moet voldoen om het ontbreken van
een privé-tuin in voldoende mate ondervangen
of te compenseren. Datgene waaraan een tuin
van een eengezinswoning voldoet: veilige en
overzichtelijke speelgelegenheid voor kinderen
en de mogelijkheid om elkaar te ‘ontmoeten’
versus de behoefte aan privacy en de afwisseling hiervan, zullen hierin moeten worden meegenomen.
Het nieuwe Kerckebosch biedt ook mogelijkheden voor een uitbreiding in het dure woonsegment. De locatie biedt hiertoe zeer goede mogelijkheden. Mits goed afgestemd met andere
groepen van nieuwe bewoners biedt het mogelijkheden voor mensen die elders een ruime
eengezinswoning verlaten voor een exclusief
woonmilieu, met veel rust en ruimte, zeggenschap op wijze van leven. Dit kan door de ontwikkeling van exclusieve appartementen (penthouse) maar ook door vrije kavels hiervoor ter
beschikking te stellen.
Belangrijk is dat marktonderzoek plaatsvindt
naar de haalbaarheid van specifieke woningtypes, en ook naar de benodigde vormen van (collectief) beheer.
Voor senioren aansprekend wonen
Dé senior bestaat niet, zo is langzamerhand wel
duidelijk geworden. Er zijn senioren die er de
voorkeur aangeven om zo lang mogelijk te blijven wonen in het eigen huis en pas als het echt

niet anders kan verhuizen naar een aangepaste
woning of verzorgingsflat. Er zijn ook mensen
die er bewust voor kiezen om naar een andere
woning te verhuizen, ook al zijn ze niet zorgbehoevend, te verhuizen. Maar het beeld dat dat
dan automatisch een appartement is, moet
worden bijgesteld.
Op basis van algemeen onderzoek en recentelijk in Zeist uitgevoerd woonwensen onderzoek,
kan een voorzichtig beeld worden geschetst wat
de (vitale) senior (die zelf aangeeft eventueel te
willen verhuizen) wil:
•
Groene omgeving, goede voorzieningen
(zoals een ontmoetingsruimte, van restaurant tot internetcafe), culturele voorzieningen, goed openbaar vervoer.
•
Geen stempel ‘ouderenwoning’ maar als
het nodig is wel met zorg op afroep (indien
nodig de mogelijkheid om te kiezen uit
zorgaanbieders).
•
Minder kamers maar nog steeds wel ruimte in de woning, minimaal 3 kamers
•
Goede eigen, veilige en goed toegankelijke
parkeervoorzieningen.
•
Appartement maar ook een flexibel aanpasbare eengezinswoning waarbij op de
begane grond kan worden geslapen (dan
hobby, logees e.d. op de 1e verdieping) met
kleine buitenruimte, of een beneden/patiowoning met kleine buitenruimte.
•
Meer variatie in woningtypen en architectuur. Zeist wordt wat dat betreft te saai
gevonden, te weinig gedurfde, afwijkende
architectuur, te monotoon.
•
Gemixte wijk, met sfeer, niet te dicht op elkaar, niet te grote tuin.
•
Overstap van koop naar huur is voor een
aantal mensen een duidelijke optie (‘kapi-

BIJZONDER WONEN

•
•
•

taliseren en lekker leven. De kinderen hebben gestudeerd en redden zich wel’).
Bij appartementen is een ruime buitenruimte een absolute voorwaarde. Een
ruimte voor twee stoelen is te beperkt.
Als mensen en koopwoning van circa 3 tot
4 ton verkopen, is men bereid om een huurwoning van circa € 800 te huren.
Ook is een groeiende behoefte naar huurwoningen in het dure/topsegment.

Typen woningen voor senioren
•
Appartementen (levensloopbestendig), 3 à
4 kamers.
•
Benedenwoning met bij voorkeur een kleine afgeschermde buitenruimte op de begane grond (patiowoning) waarbij eventueel starters/doorstarters (zonder kinderen)
de appartementen/maisonnettes erboven
bewonen.
•
Carréwoning, met ondergronds parkeren,
en waarbij het parkeerdek dient als collectieve buitenruimte.
•
Zorgwoningen waarin geclusterd wonen
wordt gecombineerd met speciale zorgvoorzieningen voor bv dementerende ouderen of andere speciale doelgroepen die
extra zorg behoeven. Uit inventarisatie is
gebleken dat het maximale aantal woningen van 50 voor deze doelgroep niet
voldoende is. Waarschijnlijk zijn ongeveer
65 van deze zorgwoningen nodig in het
plangebied.
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Uit onderzoek onder consumenten blijkt dat
mensen in hun zoektocht naar een woning niet
meer uitsluitend letten op de kwaliteit of omvang van de woning. Typologie, plattegrond en
architectuur zijn nog wel belangrijk, maar consumenten zijn ook (of vooral) geïnteresseerd
in de buurt waar de woning staat. Aspecten
als imago, veiligheid, type voorzieningen in de
nabijheid en uiteindelijk woonmilieu worden
steeds belangrijker in het selectieproces van de
woonconsument. De wijze waarop bewoners in
een buurt met elkaar samenleven is dermate
belangrijk geworden dat, voorzover de markt
het toestaat, woonconsumenten dit in hun afweging een zware rol laten spelen.
Bij het ontwikkelen en aanbieden van nieuwe
woonvormen in Kerckebosch zal niet alleen rekening gehouden worden met het inkomen of
de leeftijd van groepen mensen, maar ook met
de stijl van leven en achterliggende waarden.
Het wordt daarom niet één wijk met één buurt,
maar zal verschillende buurten gaan kennen;
waar gebouwen, inrichting van de openbare
ruimte en voorzieningen afgestemd zijn op de
groep mensen die globaal dezelfde woonmotieven hebben: wat zoek je in je woon- en dus
leefomgeving?
Dit betekent voor Kerckebosch: keuzes maken,
niet een woningbouwprogramma dat tot in het
oneindige is gedifferentieerd met als gevolg dat
geen enkele doelgroep zich aangesloten voelt
bij de identiteit van de Kerckebosch, maar wel
met voldoende mogelijkheden om te kunnen

kiezen. De opgave is om een juiste mix te maken tussen wonen met een groen karakter, een
hogere dichtheid, waar mensen wonen die het
prettig vinden om elkaar hier te ontmoeten, samen bijvoorbeeld activiteiten te organiseren in
een buurtcentrum.
1.
Een gebied waar ook veel welzijns- en
zorgvoorzieningen aanwezig zijn. Het gebied
rondom het winkelcentrum leent zich in Kerckebosch hiervoor het beste. Aandachtspunt bij
de ontwikkeling van dit woon/leefmilieu is dat
in dit gebied nog steeds jong en oud door elkaar
en met elkaar wonen.
2.
Wonen in het bos, met bijzondere
vormen van collectieve buitenruimte. Waar
mensen wonen die elkaar leren kennen via de
kinderen die ‘om de hoek’ naar school gaan. En
waar mensen elkaar ontmoeten om bijvoorbeeld gezamenlijk afspraken te maken over het
onderhoud van de collectieve tuin.
3.
Vrij in het bos wonen. Waar mensen
wonen die op zijn naar ‘solitair’ wonen, die bewust voor een omgeving met veel privacy.
De vraag is vervolgens welke plek in de wijk
Kerckebosch zich nu het beste voor welke woon/
leefmilieu leent. Een mogelijk antwoord hiervoor kan worden gevonden bij de huidige situatie en welke elementen blijven voortbestaan.
Een voorbeeld is het winkelcentrum dat in een
nieuw Kerckebosch wellicht kan uitgroeien tot
een centrum van waaruit ook zorg en welzijn
kunnen worden gebracht en gehaald. Voor die
mensen is het wonen meer dan alleen een plek
waar het huis staat, waar je slaapt en in het
weekeinde bent.
Het wonen daar zal ook dienen als ontmoetingsplek, om rond te lopen, mensen te ontmoeten,

waar samen met andere bewoners activiteiten kunnen worden georganiseerd, samen van
voorzieningen gebruik kan worden gemaakt.
Logisch is vervolgens ook om hier, ook rekening
houdend met de voorzieningen, de woningen
voor minder mobielen en minder zelfredzamen
te situeren.
Insteek is vervolgens om het woon/leefmilieu
‘wonen in het bos’ vooral te ontwikkelen op
plekken die aan de ene kant op een logische manier verbonden kunnen worden naar de scholen
in de wijk en aan de andere kant voldoende mogelijkheden bieden voor spelende kinderen en
toezicht daarop.
In andere delen van Kerckebosch kunnen andere vormen van wonen worden ontwikkeld.
Hier kunnen vormen van wonen ontstaat voor
mensen die er zelf voor kiezen om min of meer
‘op zich zelf’ te wonen. Dat kunnen mensen zijn
die kiezen voor het wonen in een appartementencomplex waarbij veel aandacht is besteed
aan de manier waarop de buitenruimtes zijn
georiënteerd op het groen, maar ook mensen
die kiezen voor het wonen in eengezinswoningen (met een collectieve of –hoewel beperkt in
aantal- privé tuin).
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UITGANGSPUNT 4: REKENING HOUDEN MET DE
TOEKOMST
Belangrijk is ook dat er bij de ontwikkeling van
woningen in Kerckebosch niet alleen rekening
wordt gehouden met de doelgroepen van nu
maar ook van morgen. Vastgesteld is dat er minimaal de helft van de gestapelde woningen
levensloopbestendig moet zijn en dat de andere woningen zo veel mogelijk ‘aanpasbaar’ en
‘toegankelijk’ worden gebouwd. Uit andere projecten blijkt dat daarbij de breedte van de woningen/kavels belangrijk is. Ook zal onderzocht
moeten worden of het haalbaar is om gebouwen zodanig flexibel te ontwerpen, dat het mogelijk is om onderdelen daarvan (bijvoorbeeld
de plint) later om te vormen tot voorziening.
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De levensloopbestendigheid van de nieuwe wijk
hangt zowel van fysieke als van sociale factoren
af. Kwalitatief goede, toegankelijke woningen
die worden voorzien van voorzieningen voor
domotica en een toegankelijke(sociaal) veilige
woonomgeving zijn als basis nodig. Daarnaast is
een hoog niveau van voorzieningen op de juiste
plek in de wijk noodzakelijk om in verschillende
leeftijdsfasen comfortabel en prettig in de wijk
te kunnen blijven wonen. De ervaring leert dat
flexibiliteit daarbij van groot belang is. Om flexibel te kunnen blijven inspelen op veranderende
vraag en aanbod is het wenselijk zo te bouwen
dat woningen, woonomgeving en voorzieningenaccommodaties in de toekomst mee kunnen veranderen zodat er niet binnen afzienbare
tijd weer gesloopt en/ of bijgebouwd behoeft
te gaan worden. Voorzieningenaccommodaties
zouden geschikt gemaakt kunnen worden voor
wonen en omgekeerd.
Multifunctionele accommodaties moeten verschillend aanbod kunnen herbergen, waarbij
clustering van voorzieningen die bij elkaar passen voor de hand ligt. Tijdig en goed inspelen op
de vraag vraagt ook flexibiliteit van organisaties
en van infrastructuur. Organisaties dienen daarbij op zoek te gaan naar nieuwe werkwijzen of
andere manieren van organiseren. Uitgangspunt daarbij is dat bewoners regie over het eigen leven houden en worden gestimuleerd om
een zinvolle dagbesteding te hebben of vinden
en tot het ontmoeten van elkaar in de nieuwe
wijk.

Door de huidige en toekomstige bewoners goed
te betrekken bij de totstandkoming van de nieuwe wijk maar ook in de tijd daarna vergroten we
de kans op een duurzame, levendige en veilige
wijk waarin bewoners het prettig vinden om te
wonen en wellicht bij te dragen aan activiteiten
die deze uitstraling kunnen versterken.
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4.SAMENVATTING VARIANTEN

Dit hoofdstuk beschrijft de hoofdprincipes van de drie varianten. Deze
principes vloeien voort uit de analyse op het gebied van ruimte, leefbaarheid en wonen en het programma van eisen (hoofdstuk 3). In de
volgende planfase zullen deze hoofdprincipes als basis dienen voor de
verdere ontwikkeling en uitwerking van de gekozen voorkeursvariant.
Een herstructureringsproces, zoals dat voor Kerckebosch is gepland, is
bijzonder complex en speelt zich af over een langere periode. Het ontwerp voor het gebied kan alleen stapsgewijs tot stand komen. Op dit
moment is het dan ook te vroeg om een volledig uitgewerkt ontwerp
te presenteren of om beslissingen op detailniveau te nemen. In deze
fase worden alleen beslissingen op een hoog, stedenbouwkundig abstractieniveau genomen.

HOOFDPRINCIPES TOEKOMSTIGE VARIANTEN
De hoofdprincipes zijn in twee onderdelen in te delen; sommige principes
zijn van toepassing op alle varianten, terwijl andere principes alleen op
één specifieke variant van toepassing zijn. Onderstaand volgen eerst de
hoofdprincipes die van toepassing zijn op alle varianten), gevolgd door de
principes die voor varianten specifiek gelden.
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10.

maximum bouwhoogte voor de gestapelde woningen 6 bouwlagen. Slechts een klein aantal appartementen mogen maximaal
8 á 10 lagen hoog worden. Deze worden zoveel mogelijk aan de
rand van het plangebied geplaatst.
Het stelsel van fiets- en voetpaden wordt uitgebreid en sluit aan
op het wijkcentrum, station Driebergen en de rest van Zeist.
Het historische karakter van Hoog Kanje wordt versterkt.
Daarom vervalt Hoog Kanje gedeeltelijk voor gemotoriseerd
verkeer. Het typische Zeisterprofiel blijft de drager van deze laan.

Achtergrond voor de basisprincipes is uiteraard het reeds genomen raadsbesluit. Het raadsbesluit vormt de eerste vijf hoofdprincipes van de ontwikkelingsvisie.

11.

Raadsbesluit:
1.
Er worden maximaal 1250 woningen gebouwd. Tweederde van
deze woningen is gestapeld, éénderde van de woningen is
grondgebonden.
2.
Het karakter van de wijk “wonen in het bos” zal worden behouden.
3.
Het parkeren wordt ondergebracht in of onder gebouwde voorzieningen (raadsbesluit 2005).* De raad heeft ermee ingestemd
dat we met varianten met bezoekersparkeren bovengronds de
samenspraak in mochten gaan. Een formeel besluit hierover moet
nog door de raad worden genomen.
4.
Er is geen of beperkte uitgifte van particuliere tuinen.
5.
Kerckebosch wordt en levensloopbestendige wijk die woon- en
leefruimte biedt aan inwoners uit alle inkomensklassen en van
alle leeftijden en culturele achtergronden.

Functioneel:
12.
De schoolvoorzieningen (bestaande en ook eventuele nieuwe)
blijven rondom de Graaf Lodelijklaan geconcentreerd.
13.
In de buurt van het wijkwinkelcentrum komt een activiteiten
centrum met bijvoorbeeld een ontmoetingsruimte, gymzalen of
andere functies op het gebied van welzijn en gezondheid.
14.
In de buurt van het wijkwinkelcentrum worden ook zorgvoorzie
ningen gerealiseerd. Een dergelijke voorziening kan bijvoorbeeld
geplaatst worden in het wijkwinkelcentrum, in het activiteiten
centrum of in het kerkgebouw aan Hoog Kanje (wanneer deze
zijn huidige functie verliest).

Ruimtelijke hoofdprincipes:
6.
Gedeelten van het huidige bos blijven gehandhaafd en onbebouwd. In deze gedeelten (de zogenaamde boszones) komt dus
geen bebouwing. Het bos wordt als het ware tussen de buurten
met woningen doorgetrokken.
7.
De Graaf Lodewijklaan behoud zijn bosachtige en informele
karakter. Langs deze laan komt alleen nieuwe bebouwing in een
lage dichtheid.
8.
Het heideveldje achter de Graaf Lodewijklaan en het eikenbos
aan de Hoog Kanje blijven gehandhaafd. Er moet rekening worden gehouden met een groenverbinding tussen het heideveldje
en het buitenbos,
9.
Met uitzondering van een klein aantal appartementen is de

Op de volgende pagina’s wordt per variant eerst het concept toegelicht en
daarna de specifieke principes genoemd die voor deze variant gelden.

* dit uitgangspunt staat op gespannen voet met financiële haalbaarheid en is na
afweging door de stuurgroep op een andere manier verwerkt in de modellen; bezoekersparkeren vindt op maaiveld en niet onder gebouwde voorzieningen plaats.
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Marijke laan

Arnhemse Bovenweg

De cijfers verwijzen naar de op pagina 72 genoemde principes

VARIANT BUURTEN: CONCEPT

Graaf Lodewijklaan
Hoog Kanje

prinses Marijkelaan

Het idee
Bij de variant Buurten is het basisprincipe het creëren van drie verschillende woonbuurten. Dit principe is gebaseerd op het vanuit de historie
ontwikkelde verschil in het bos. Ten zuiden van Hoog Kanje is de indeling
meer orthogonaal (rechte en strak) en ten noorden van Hoog Kanje is de
opzet losser. De meest zuidelijke buurt wordt rond de Prinses Margrietlaan ontworpen en krijgt een orthogonale opzet. De buurt in het midden
wordt rond een stuk waardevol loofbos vormgegeven en de meest noordelijke buurt krijgt een informele opzet .
De buurten worden door middel van grote boszones waar geen bebouwing
in staat van elkaar gescheiden. In de zone rond het Scholenlaantje komen
geen grote clusters met gebouwen te staan maar alleen vrijstaande gebouwen, omgeven door groen. Dit kunnen bijvoorbeeld vrijstaande woningen zijn of kleine voorzieningen.

Arnhemse Bovenweg

74

Ontsluiting
Om sluipverkeer te voorkomen, lopen er geen doorgaande autoroutes door
de wijk. Iedere buurt krijgt dus zijn eigen ontsluiting. Busroutes zijn wel
doorgaand. De routes worden door middel van bussluizen geknipt. De
ontsluiting van de noordelijke buurt loopt via de Prinses Irenelaan. Het
buurtje rondom Hoog Kanje en de meest zuidelijk gelegen buurt worden
vanaf een nieuwe aantakking op de Prinses Marijkelaan ontsloten. Hoog
Kanje is tot de middelste buurt een auto ontsluitingsweg. Daarna gaat
het over in een langzaamverkeerweg. De langzaamverkeersroutes zijn wel
doorgaand.

VARIANT BUURTEN: CONCEPT
Accenten
De drie buurten krijgen ieder een accent in de vorm van een gebouw van
maximaal 8 á 10 lagen. Zo hebben ze allemaal hun eigen herkenningspunt. De hogere gebouwen liggen aan het einde van een ontsluitingsweg
en beëindigen zo iedere keer een belangrijke zichtlijn.
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Graaf Lodewijklaan
Hoog Kanje

prinses Marijkelaan

Arnhemse Bovenweg

Bebouwing
Iedere buurt krijgt een eigen opzet en sfeer, die gebruik maakt van de
specifieke ligging van de buurt. De zuidelijke buurt bij de Arnhemse Bovenweg grenst aan de landgoederen zone en krijgt ook een uitstraling die
doet denken aan een landgoed: strak en geordend. Langs Hoog Kanje staat
een cluster met loofbos, dit heeft een hoge ecologische waarde. De bebouwing in deze buurt wordt op het loofbos georiënteerd. De meest noordelijke buurt ligt echt in het bos. Deze buurt zal een informele opzet krijgen,
dit komt bijvoorbeeld tot uiting door verspringende gevels en verschil in
de manier waarop de woningen georiënteerd zijn.

VARIANT BUURTEN: VISIE
laan met Zeister profiel

onbebouwde boszone

7

zone met bebouwing in lage
dichtheid

8

10

groene inrichting
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VARIANT BUURTEN:VISIE
De specifieke principes die voor deze variant gelden zijn als volgt:
a.
b.
c.

d.

e.

Er worden drie buurten ontwikkeld. De buurten worden door
middel van boszones van elkaar gescheiden.
In iedere buurt komen zowel appartementen als eengezinswoningen. Er wordt per buurt dus gedifferentieerd gebouwd.
De noordelijke buurt wordt via de Jagersingel en de Prinses
Irenelaan ontsloten. Het buurtje rondom Hoog Kanje wordt via
een nieuw aan te leggen weg ontsloten. De meest zuidelijk gele
gen buurt wordt via de Prinses Margrietlaan en de Prinses
Marijkelaan ontsloten.
De buurten krijgen ieder een eigen sfeer door de nu aanwezige verschillen in het plangebied in het ontwerp te laten
terugkomen. Bijvoorbeeld, de meest zuidelijke buurt kan een
“orthogonale” opzet krijgen omdat deze aan de landgoed zone
grenst. De middelste buurt kan bijvoorbeeld een opzet krijgen
die op het eikenbos is georiënteerd.
De accenten liggen aan het einde van ontsluitingswegen, in
belangrijke zichtlijnen.

Maquettefoto van de voorbeelduitwerking van het buurten scenario. Voor een gedetailleerde beschrijving van de voorbeelduitwerking wordt naar de bijlage verwezen
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VARIANT SCHEGGEN: CONCEPT

Graaf Lodewijklaan
Hoog Kanje

Het idee
Bij de variant Scheggen staat de realisatie van een optimale verbinding
tussen het binnenbos en het buitenbos centraal. Er komen zes woongebieden (scheggen) die door brede onbebouwde boszones van elkaar worden
gescheiden en die naar het bos uitwaaieren. De vlakken zijn zo gesitueerd
dat er zo veel mogelijk contact is met het bos. Het bos steekt hier als een
groene hand de wijk in. Langs het Scholenlaantje komen alleen losse gebouwen (bijvoorbeeld vrijstaande woningen of voorzieningen) te staan zodat het bosachtige karakter van het laantje wordt gehandhaafd.

prinses Marijkelaan

Arnhemse Bovenweg
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Ontsluiting
Om sluipverkeer te voorkomen is er geen doorgaand autoverkeer door de
wijk mogelijk. De hoofdontsluiting voor de noordelijk gelegen scheggen
wordt gevormd door de Jagersingel, een gedeelte van de Graaf Janlaan en
een nieuw aan te leggen weg in het verlengde hiervan. De hoofdontsluiting van de zuidelijke scheggen bestaat uit een gedeelte van de Prinses
Margrietlaan, de Prinses Marijkelaan en een nieuw aan te leggen weg
parallel aan de Graaf Adolflaan. Doodlopende buurtwegen sluiten op de
bovengenoemde hoofdwegen aan en ontsluiten iedere scheg individueel. Hoog Kanje ontsluit het Scholenlaantje, verder zal het niet gebruikt
worden als doorgaande autoroute, maar alleen voor langzaamverkeer. De
langzaamverkeersroutes zijn wel doorgaand.

VARIANT SCHEGGEN: CONCEPT
Accenten
De meeste scheggen krijgen een accent in de vorm van een gebouw dat
maximaal 8 à 10 lagen hoog is. De accenten markeren belangrijke plekken
in het stedenbouwkundig plan, bijvoorbeeld in de as van een ontsluitingsweg of aan het eind van een scheg.
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Graaf Lodewijklaan
Hoog Kanje

prinses Marijkelaan

Arnhemse Bovenweg

Bebouwing
In alle scheggen staat een combinatie van appartementen en eengezinswoningen. De oriëntatie van de gebouwen is zo veel mogelijk gebaseerd
op de stand van de zon. Door bijvoorbeeld de appartementen zo veel mogelijk aan de noordzijde te plaatsen wordt er geen direct zonlicht op de
lagere woningen tegengehouden.
De scheggen zullen door de indeling en architectuur allemaal een eigen
identiteit krijgen.

VARIANT SCHEGGEN :VISIE
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