Bouwnieuws juni 2013
De voorbereiding van de bouw van de eerste nieuwe huurwoningen is begonnen. Een feestelijk
moment! Ook verder in de wijk wordt de vernieuwing steeds beter zichtbaar. In deze
nieuwsbrief zetten we het laatste nieuws voor u op een rijtje.
Het hele team van Kerckebosch wenst u alvast een prettige zomer!

www.kerckeboschZEIST.nl

De bouw gaat van start
Een wens die in vervulling gaat. De voorbereiding van de plannen begon enkele jaren geleden.
En nu gaat de bouw van de eerste woningen dan echt van start. Met het storten van de
fundering voor de eerste woningen, wordt de droom van velen een feit: een nieuw Kerckebosch.
De eengezinshuurwoningen in De Boswachterij (buurt 6) worden als eerste gebouwd. Een
belangrijke mijlpaal in dit bijzondere project op een schitterende locatie. Op 28 juni wordt dit
gevierd met, onder andere, uiteraard de toekomstige bewoners van de eengezinswoningen.
De aannemer die de woningen bouwt is ERA Contour. De uitvoerder Ronald Verheijden vertelt:
“Het werk begint in de week van 10 juni. Eerst worden materialen aangevoerd. Ook wordt er
een ketenpark gebouwd, met bouwketen. Daar is bijvoorbeeld een kantoortje en een
schaftkeet. Daarna wordt de grond afgegraven, gezeefd en opnieuw aangeklonken. Hierdoor
krijgt het zand meer draagkracht. Vervolgens worden de woningen gebouwd.”

Bouwplanning huurwoningen
(onder voorbehoud)
Eengezinswoningen huur:
6B - Zomer 2013 Eind 2013

Appartementen huur:		
6J - Najaar 2013 Najaar 2014
6K - Najaar 2013 Najaar 2014
4A - Eind 2013 Eind 2014
4C - Eind 2013 Eind 2014
3B - Begin 2014 Begin 2015

Bouwstroom
De bouw begint bij de eengezins huurwoningen in De Boswachterij. Daarna schuift de
aannemer door naar de appartementengebouwen in deze buurt. Daarna is De Hout aan de beurt
en vervolgens Stuifduinen.
Per gebouw wordt ongeveer een jaar gebouwd. Begin 2015 zouden alle 153 huurwoningen van
Fase 1 gereed moeten zijn.
De bouw van eengezins koopwoningen in De Boswachterij begint wanneer 70% verkocht is.

Wonen in de nieuwbouw
De bewoners die van de Prinses Irenelaan naar de eengezinshuurwoningen in de Boswachterij
gaan verhuizen zijn bekend. Voor de 12 sociale koopwoningen in deze buurt hebben vele
geïnteresseerden uit de wijk en van buiten de wijk zich aangemeld. De eerste woningen zijn al
verkocht en de verkoopgesprekken voor de overige koopwoningen zijn in volle gang.
Deze zomer wordt de rest van de nieuwbouw huurwoningen (de appartementen) toegewezen
aan de bewoners van de Prinses Irenelaan.

werkzaamheden in de wijk

CONTACT

Langs Hoog Kanje staan twee gebouwen die sinds enige tijd niet meer in gebruik zijn, de Christus
Verrijzeniskerk en clubgebouw Poseidon. Besloten is om deze gebouwen te slopen. Voor de
leeggekomen plek is een nieuw ontwerp gemaakt, met daarin koopwoningen. Ook wordt een deel
van de vrijgekomen plek teruggegeven aan de natuur.

Heeft u vragen over de bouwwerkzaamheden? Dan kunt u terecht in het

De oude gebouwen bevatten asbest. Dit wordt eerst zorgvuldig verwijderd door een gediplomeerd
bedrijf. Daarna wordt de rest van het gebouw gesloopt. De werkzaamheden duren enkele weken
en zullen nog voor de zomervakantie gereed zijn. Daarna wordt de plek gebruikt als gronddepot
en zal worden afgezet met hekken.

Informatiecentrum
Graaf Lodewijklaan 15
dinsdag en donderdag 13-17uur
E info@kerckeboschzeist.nl
T 030 69 40 229

6 juli: kerckebosch bloeit
Kerckebosch Bloeit is de feestelijke bijeenkomst waarbij ontmoeting in de wijk centraal staat.
De Community Car wordt onthuld! De spectaculair omgebouwde SRV-wagen is bedoeld voor en
door bewoners. Je kunt er bijvoorbeeld een poppenkastvoorstelling organiseren, met uw
hobbyclub bijeenkomen of waar behoefte aan is. Elke bewoner van Zeist-Oost kan er gebruik
van maken. De car is de voorloper van de ontmoetingsplek in de Multifunctionele
Accommodatie (MFA). In de MFA komt een gezondheidscentrum, gymzalen, woningen voor
mensen met een beperking, horeca en muziekschool Backstage.
U kunt op 6 juli kennis maken met de mensen die actief zullen zijn in de MFA én in gesprek met
de ontwerper van het gebouw.
Kerckebosch Bloeit, u maakt het mee op:
zaterdag 6 juli
13:00 - 15:00 uur
Kruising Graaf Adolflaan en Hoog
Kanje (toekomstige locatie van de MFA,
naast het winkelcentrum)
U bent van harte welkom.

Op 6 juli is ook de feestelijke, officiële start van de Plussendienst, die zijn meerwaarde heeft
bewezen na een proeftijd. De Plussendienst heeft als taak om Kerckebosch extra te
onderhouden tijdens de vernieuwings-jaren. En is ook eerste aanspreekpunt voor het gebruik
van de community car.
Voor kinderen tussen 4 en 12 jaar is er op 6 juli om 13.30 uur een Street Dance Clinic.

proef met led-straatverlichting
Bij het Informatiecentrum Kerckebosch hangt sinds kort een nieuw verlichtingssysteem tussen de bomen. Een straatlantaarn met LEDverlichting. Het gaat om een proef, die moet uitwijzen of het licht prettig is én ook tussen de bomen goed blijft hangen. Er is voor de proef
gekozen omdat LED-verlichting veel langer meegaat dan gewone verlichting en veel minder energie verbruikt. Een ander voordeel van LED is dat
je de verlichting zo kan instellen dat het feller oplicht als er een voetganger, fietser dan wel auto passeert, waarna de verlichting weer dimt tot
een minimaal niveau. Zo bespaar je nog meer energie én het is ook beter voor de dieren.
“Een LED-lint door de wijk: ik denk dat het prachtig wordt”
LED-verlichting is nog betrekkelijk nieuw. Het wordt in Nederland wel op sommige hoofdwegen al gebruikt. LED-verlichting geeft net even ander
licht, het lijkt veel helderder. Evert Jan Roelofsen, directeur Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch “Zo’n lint van hangende verlichting
tussen de bomen lijkt me fantastisch. Ik moest wel even wennen aan de kleur van het armatuur. Dat is rood. Ik ben nu helemaal ‘om’, het wordt
prachtig, die kleur met de zwevende verlichting in de wijk . LED scheelt veel in kosten en energie. Duurzaam dus, dat vinden we belangrijk in het
nieuwe Kerckebosch.”
In principe krijgt heel Kerckebosch LED-verlichting. De nieuwe straatverlichting wordt aangelegd bij het woonrijp maken van de nieuwe buurten,
dus dat duurt nog even. Dat geeft het team dat werkt aan de wijk de tijd om het systeem goed te testen. Heeft u de LED-verlichting al gezien? Wij
zijn benieuwd wat u er van vindt. Laat ons dit weten via info@kerckeboschzeist.nl.

heideveld
Naast de proef met LED-verlichting zijn er ook andere voorbodes van de vernieuwing van
Kerckebosch. Tussen de nieuwe buurten ‘Stuifduinen’ en ‘Op de Hei’ is begonnen met het
inzaaien van het nieuwe heideveld.
Utrechts Landschap heeft hiervoor een heidemengsel ter beschikking gesteld. Het gewenste
heidelandschap kan nu langzaam tot wasdom komen. Utrechts Landschap zal het gebied in de
toekomst overnemen, zodat het ook in de toekomst een prachtig natuurgebied blijft.

De zee op de hei
Midden op de Prinses Irenelaan stond jarenlang dit beeld. ‘De Zee’ heet het. Onlangs is het beeld verhuisd naar het nieuwe heideveld, waar het
goed tot zijn recht kan komen. Om straks de nieuwe heide niet te beschadigen, is het beeld nu vast verhuisd.

bestemmingsplannieuws
Er is aanleiding de plannen voor Kerckebosch op onderdelen aan te passen. De Christus
Verrijzeniskerk bleek bijvoorbeeld niet geschikt voor hergebruik voor maatschappelijke
functies. Op deze plek zijn nu twee-onder-een-kapwoningen gepland in combinatie met
natuurontwikkeling langs Hoog Kanje.
De loop van de Kerckeboschlaan bij Hoog Kanje is aangepast zodat de monumentale beuken
kunnen blijven staan. En in Op de Hei komen minder appartementen en meer
eengezinswoningen, omdat daar meer vraag naar is.
De locatie Damiaanschool voor vrije kavels was al voorzien in het bestemmingsplan. Door de
voorziene samenwerking van de Damiaanschool en de Montessorischool in een nieuwe Brede
school en een nieuwe sportzaal onder de Multifunctionele Accommodatie komen gebieden vrij
die ingevuld worden met vrijstaande woningen.
Andere aanpassingen zijn minder concreet, maar zijn er vooral op gericht het bestemmingsplan
op onderdelen flexibeler te maken.
De aanpassingen worden verwerkt in een zogeheten ‘wijzigingsplan’ en een ‘herzieningsplan’.
Deze komen binnenkort in procedure.

vrijE kavels
De eerste vrije kavels in Op de Hei zijn
verkocht.
Het ontwerp van de eerste woning die Op de
Hei gebouwd wordt is af en de bouw hiervan
zal naar verwachting in het najaar starten.

Contact: Informatiecentrum, Graaf Lodewijklaan 15,
Telefoon 030 - 694 02 29. www.kerckeboschzeist.nl
Openingstijden: dinsdag en donderdag 13.00 - 17.00 uur

