inleiding

2012 is bijna afgesloten, de feestdagen staan voor de deur. Afgelopen jaar is er veel gebeurd in
Kerckebosch. Zo zijn de gronden en de infrastructuur voor de eerste fase bouwrijp gemaakt.
Tijdens verschillende participatiesessies kon u meedenken over de ontwerpen voor de nieuwe
huurwoningen, koopwoningen, de Multifunctionele Accommodatie en het bos- en heidegebied.
En de eerste vrije kavel is verkocht! Ook voor 2013 staat er weer van alles op de planning.
In deze nieuwsbrief blikken we terug en vooruit op een aantal activiteiten in Kerckebosch.

speeltuin - Op de zonnige
dag 5 juli werd de tijdelijke
speeltuin geopend.
De speeltuin is ontworpen
door architect Sybolt
Meindertsma en Buro Blad.

www.kerckeboschZEIST.nl

werkzaamheden

vooruitkijken

In 2012 zijn de bouwvlekken voor de eerste fase klaar gemaakt voor de bouw. Hiervoor zijn
eerst de bomen gekapt. Daarna gingen de nutsbedrijven aan de slag. Kilometers kabels en
leidingen voor onder andere electriciteit, internet en riool, zijn onder de grond gestopt. Het
werk van de nutsbedrijven duurde langer dan verwacht, maar is nu bijna klaar.

Het Masterplan is het toekomstbeeld van Kerckebosch: met zes buurten, gescheiden door
natuur. Elk buurtje heeft zijn eigen sfeer en eigen architectuur. Zo is er voor iedereen een plek
om zich thuis te voelen. De huidige huurwoningen langs de Prinses Irenelaan en de Prinses
Margrietlaan worden in een periode van zo’n 15 jaar vervangen door nieuwe huur- en koopwoningen, waaronder eengezinswoningen en appartementengebouwen en vrije kavels. En er
komen voorzieningen, zoals een MFA. Het Masterplan gaat uit van een ontwikkeling van
Kerckebosch in 5 fases. Op dit moment werken we aan de eerste fase.

In oktober waren de vrije kavels in ‘Bij de Hoge Dennen’ en ‘Op de Hei’ klaar voor de bouw. Bij
acht van deze kavels worden nu erfafscheidingen geplaatst. Waar nodig wordt de onderbegroeiing weggehaald om de hekken te kunnen plaatsen.
Ook de vlekken voor de huurwoningen van de eerste fase zijn zo goed als klaar. In december
worden alle wegen voorzien van een eerste laag asfalt. Daarna zal de overlast voor de
komende tijd achter de rug zijn.

Ondertussen is door de economische crisis de wereld flink aan het veranderen, dat weten we
allemaal. Daarom moeten we voor elke volgende fase goed bekijken wat we gaan doen. De
belangrijkste vraag daarbij is: wat wil de ‘markt’. Oftewel, welke wensen en (financiële)
mogelijkheden hebben huurders en kopers die in het nieuwe Kerckebosch willen wonen.

huurwoningen 1e fase

In de eerste fase bouwt Seyster Veste 153 huurwoningen, voor de bewoners van de Prinses
Irenelaan. Afgelopen zomer hebben we tijdens de huisbezoeken met iedereen de persoonlijke
wensen besproken. Sommige bewoners gaven daarbij aan te vertrekken naar een woning
buiten de wijk. Ook werd duidelijk dat er in het plan te weinig woningen met 4 kamers zaten.
Daarom heeft Seyster Veste de afgelopen tijd gewerkt aan het aanpassen van de ontwerpen
en zijn er zoveel 4 kamer woningen toegevoegd als nodig zijn.

Wat betekent dit?
Dit betekent dat we er voor kiezen om niet in vijf fases te bouwen, maar steeds in kleine
plukjes. Daardoor zijn we namelijk veel flexibeler en zijn de risico’s minder groot. In het
ontwerp zoals dat in het Masterplan staat, is dat ook heel goed mogelijk.
Het betekent ook dat we ons steeds afvragen: wat voor soort woningen willen onze huurders
en kopers? We staren ons niet blind op wat er bedacht is, maar houden dat steeds tegen het
licht van de tijd waarin we leven.
Daarom is bijvoorbeeld besloten om voor de woongebieden De Bosrand en Op de Hei, samen
met potentiële kopers, een andere indeling te onderzoeken met minder hoogbouw en meer
eengezinswoningen.

Seyster Veste heeft het NIBUD advies gevraagd over de woonlasten en huurprijzen voor de
nieuwbouw. Dit advies bespreken we met de bewonerscommissies. Met hen bespreken we
ook de exacte regels voor het verdelen van de nieuwe huizen, de ‘toewijzingsregels’ zoals dat
heet. We hadden gehoopt de woningen al in 2012 te kunnen verdelen. Dit is nu verschoven
naar maart 2013. Dan krijgt iedereen uit de Prinses Irenelaan te horen welke woning wij aan
kunnen bieden.

Huurwoningen
Voor de huurwoningen betekent dit dat Seyster Veste fases wellicht anders verdeelt of
opknipt in kleinere stukjes. En dat steeds bekeken wordt of de woningen die we ontwerpen
voldoen aan de wensen van onze huurders en aan de eisen van de toekomst. De huurders die
dit betreft worden hier bij betrokken.
Kwaliteit
Wat altijd belangrijk blijft, is de kwaliteit van Kerckebosch als totaal. Kwaliteit gaat daarbij
over de inrichting van de openbare ruimte, de kwaliteit van woningen nu en in de toekomst,
voldoende voorzieningen et cetera.
Eerste fase huurwoningen onveranderd
Bovenstaande geldt niet voor de huurwoningen van de eerste fase. De bewoners van de
Prinses Irenelaan kunnen zoals in deze nieuwsbrief staat in 2014 verhuizen naar een nieuwe
woning.

Vergunningen aanvragen
Ondertussen kunnen we wel verder met de voorbereidingen voor de bouw en dat is goed
nieuws. Nog deze maand gaan we de omgevingsvergunningen aanvragen. Zo’n vergunning
heeft Seyster Veste nodig om te starten met de bouw. De aanvraag verloopt via de gemeente,
op de gemeentepagina in de Nieuwsbode kunt u hierover meer lezen.
Contact
Informatiecentrum Kerckebosch
Graaf Lodewijklaan 15
Telefoon 030 - 694 02 29
Openingstijden:
dinsdag en donderdag 13.00 - 17.00 uur
www.kerckeboschzeist.nl
www.vrijekavelskerckeboschzeist.nl

Bouwen en verhuizen
De planning van het vergunningentraject en het verdelen van de woningen betekent dat we in
de lente van 2013 kunnen beginnen met bouwen. We bouwen niet alles tegelijk en sommige
gebouwen zijn sneller klaar dan anderen. We hopen dat de eerste mensen half 2014 naar hun
nieuwe woning kunnen verhuizen en dat ongeveer een half jaar later alle woningen klaar zijn.
Enige tijd later gaan we beginnen de lege flatgebouwen te slopen.
Helaas kan er in zo’n traject altijd iets onverwachts gebeuren, zoals slecht weer of andere
zaken die tegen zitten. Wilt u er rekening mee houden dat dit de globale planning is?

community car

De community car, daar kan je anderen ontmoeten, activiteiten organiseren of tentoonstellingen bekijken. Het mooie van de community car is dat het een vaste plek is, die zich steeds
verplaatst. Tijdens de verbouwing van de wijk kan de car een rustig hoekje opzoeken of juist
daar naar toe gaan waar wat te doen is. En iedereen is er altijd welkom. Kunstenaars Lancel
en Maat kregen de opdracht om de community car te ontwerpen en in te richten. Zij wilden
dat niet alleen doen en daarom hebben ze het afgelopen jaar kinderen en bewoners uit de wijk
gevraagd mee te denken. Het ontwerp is nu bijna klaar. In het voorjaar 2013 wordt de
community car verbouwd.
Vanaf 6 december kunt u het ontwerp bekijken in het Informatiecentrum Kerckebosch.
Kijk ook eens op www.lancelmaat.nl/content/community-car

klussendienst - Op 6 november was de formele aftrap voor de Klussendienst.
Grofvuil op straat, overhangende takken, losse stoeptegels: de Klussendienst onder
leiding van Ali Safraoui pakt het aan in Kerckebosch in Zeist. Stagiaires en vrijwilligers uit de wijk helpen hierbij. Zij leren een vak en zorgen dat de wijk er weer netjes
bij ligt.

mfa en brede school

vrije kavels
Tentoonstelling ‘Droomhuis Kerckebosch Zeist’
Deze zomer hebben we een prijsvraag voor architecten uitgeschreven voor de vrije kavels in
Kerckebosch. De opdracht was om een droomhuis te ontwerpen voor één van de vrije kavels,
om geïnteresseerden te inspireren en bekend te maken met zelf bouwen.
Op 10 november 2012 vond de feestelijke prijsuitreiking van de wedstrijd plaats. De
tentoonstelling van alle ontwerpen is de komende maanden te bezichtigen in het
Informatiecentrum Kerckebosch op Graaf Lodewijklaan 15.
Het Infocentrum is elke dinsdag- en donderdagmiddag geopend tussen 13:00 en 17:00 uur.
In de kerstvakantie zijn er extra openingstijden op:
27 december, 2 en 3 januari
10:00 en 17:00 uur
Eerste kavel verkocht ‘Op de hei’
Grote borden door heel Zeist, een picknick, een wandelroute en een weekendje weg winnen. In
2012 zijn er allerlei acties uitgezet om Kerckebosch ook buiten de wijk bekend te maken en
mensen te interesseren om hier in de toekomst een huis te kopen. En met succes, want er zijn
veel nieuwe geïnteresseerden voor de koopwoningen en de vrije kavels.
Op 23 oktober 2012 heeft familie Maas uit Zeist het eerste koopcontract ondertekend voor
een vrije kavel in Kerckebosch. Met de koop van kavel vijf in het deelgebied ‘Op de Hei’ gaat
voor hun een lang gekoesterde droom, het bouwen van een eigen huis, in vervulling:
“Het ambitieuze plan spreekt ons erg aan. Niet traditioneel, maar vernieuwend”, aldus
Dirk-Jan Maas. “Ook het open proces met de projectorganisatie geeft vertrouwen dat we hier
een woning naar onze wens kunnen bouwen”. Daarnaast is familie Maas erg enthousiast over
het groen, de ruimte en het uitzicht op de hei.

prijsvraag - De winnaars van de
prijsvraag ‘Droomhuis Kerckebosch’,
Atelier2 architecten en G Architecten, poseren met hun prijs en met
Bert Roolvink en Joke Leenders.

In het hart van Kerckebosch komt een ontmoetingscentrum voor Zeist-Oost, een zogeheten
MFA (Multifunctionele Accommodatie). Het doel is hier een bruisende ontmoetingsplek te
maken, een plek waar je graag komt. Er komen twee gymzalen en een gezondheidscentrum,
en woningen voor mensen met een beperking. Als het haalbaar is, komt er ook een eet- en
drinkgelegenheid voor iedereen, met voorzieningen voor welzijn en recreatie. We gaan
binnenkort op zoek naar een ondernemer die hier een mooie horecagelegenheid in het bos wil
maken. Voor 2013 is het kappen van de bomen, het bouwrijp maken en de start van de bouw
gepland. Naar verwachting is de MFA eind 2014 klaar. De MFA moet nog wel een leuke naam
krijgen, daarover binnenkort meer.
Brede School
Ook wordt er onderzocht of er in Kerckebosch een Brede School kan komen. Dit is een
combinatie van twee basisscholen en kinderopvang. De activiteiten in dit gebouw zijn vooral
gericht op de ontwikkeling van kinderen en jeugd.
Het is de bedoeling dat de MFA en de Brede School elkaars ruimtes gebruiken. Zo kan de
school sportles geven in de gymzalen, of ze gebruiken voor optredens en vieringen.
Omgekeerd kunnen de activiteitenruimtes van de school gebuikt worden als extra ruimte voor
de MFA. Begin 2013 neemt de gemeente een besluit over de voorbereiding.

bos- en heidegebied

Voor het bos- en heidegebied tussen de buurten ‘Op de Hei’ en ‘Stuifduinen’ is een nieuw
inrichtingsplan gemaakt. Hiervoor was een participatiegroep samengesteld van instellingen,
(toekomstige) bewoners, experts en gebruikers van Kerckebosch. Het nieuwe inrichtingsplan
dat deze groep gemaakt heeft, is nu door het College van B&W overgenomen.
Het nieuwe plan schetst een bos- en heidegebied met dichte en open delen, een soort
coullissenlandschap. De variatie is goed voor de natuur. En het zorgt voor een mooi gebied om
te wandelen, te spelen en aan te wonen.
De kapvergunning van maximaal 882 bomen blijft bestaan, maar in de praktijk worden er minder
bomen gekapt. Volgens het ontwerp blijven nu meer bomen en struiken staan op de dichte delen.
Ook wordt goed gekeken welke mooie alleenstaande bomen blijven staan op de open heide. Vóór
het kappen van de bomen wordt elke boom zorgvuldig gemarkeerd. De bomenkap en inrichting
van het gebied gebeurt in twee fasen. De bomen achter de flats aan de Prinses Margrietlaan
blijven voorlopig staan. Kappen gebeurt daar pas als de sloop van de flats start.
De Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch zorgt de komende vijf jaar, in samenwerking
met de gemeente en het Utrechts Landschap, voor de inrichting en het beheer van het gebied.
Er zijn plannen voor natuurlijk beheer met schapen net zoals op Heidestein. Al eerder wordt
het kleine heideveldje deels afgegraven en ingezaaid met heide van Utrechts Landschap.

