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HET IS LENTE!
ONTWERP BREDE SCHOOL
VORDERT

In januari is Van Hoogevest Architecten begonnen met het ontwerpen van
de nieuwe Brede School Kerckebosch. Samen met de toekomstige
gebruikers van het gebouw werkt architect Ron Verduijn aan het ontwerp
van het gebouw.
Ron Verduijn: ‘Ik was verrast door de locatie van de school; wat een
prachtige plek! Geweldig om daar een Brede School te mogen ontwerpen.
En om daar naar school te gaan. Gevoelsmatig ligt het diep in het bos,
maar feitelijk is het dichtbij de bewoonde wereld. Met ons ontwerp willen
we de locatie niet aantasten, maar juist versterken. Door de verschillende

KIJK OP DE WIJK

kappen waaruit het gebouw bestaat precies tussen de bestaande bomen in
te schuiven, breng je het onderwijs als het ware de natuur in.’

SAMENWERKING

Behalve dat het gebouw technisch moet kloppen, kijkt Verduijn samen met
de gebruikers ook naar de functies van het gebouw. Het gebouw moet zo
goed mogelijk de samenwerking tussen de Damiaanschool, Montessorischool en KMN Kind & Co ondersteunen. Wendie Hardeman, van adviesbureau nul25: ‘Het is fijn om te merken dat, naarmate het ontwerp tot
stand komt, ook de samenwerking tussen de toekomstige gebruikers
steeds meer vorm krijgt. We kijken uit naar een fraai resultaat.’ Naar
verwachting ligt er in mei een voorlopig ontwerp en vlak voor de
zomervakantie het definitieve ontwerp. In 2016 wordt de Brede School
opgeleverd.

NIEUW LEVEN
VOOR OUDE SPULLEN

Bewoners maken de wijk. Maar wie zijn
die bewoners in Kerckebosch Zeist en
wat merken zij van de vernieuwing?
Het woord is aan Anique Wagemakers,
initiatiefneemster van de Weggeefhoek
Zeist-Oost.

22 maart opende de Weggeefhoek Zeist-Oost haar deuren aan de
Prinses Irenelaan 24. Iedereen kan daar bruikbare en schone spullen
inleveren of afhalen, zoals stoelen, kasten, dozen, speelgoed, etc.
Initiatiefneemster Anique Wagemakers is nog op zoek naar
vrijwilligers. Woont u in Kerckebosch of omgeving en wilt u als
vrijwilliger aan de slag? Meld u dan aan bij Anique Wagemakers
via weggeefhoekzeistoost@gmail.com

In welke buurt woon je?

Tot twee weken geleden heb ik 5,5 jaar
in de Prinses Irenelaan gewoond. Sinds
kort woon ik in de nieuwbouw bij het
winkelcentrum en dat bevalt goed. Mijn oude flat kon eigenlijk niet meer.

Wat merk jij van de vernieuwing?

Veel bouwlui, wagens en verhuizingen in de straat.

Wat doe je zelf voor de buurt?

Ik heb een weggeefhoek opgezet samen met andere bewoners. Sinds zaterdag 22 maart is
de weggeefhoek open.

COLOFON

Dat het een verbetering is, maar wel te duur, bewoners hebben niet veel te besteden.

Nieuwskrant Kerckebosch Zeist is een uitgave van de Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch.
Oplage 3.200.
Hoewel de inhoud met zorg is samengesteld, kunt u hier geen rechten aan ontlenen.

Wat spreekt je het meest aan in de plannen?

MEER INFORMATIE?

Welke geluiden hoor je over de vernieuwing?

Goede isolatie en verwarming van de woningen.

Welke wens heb je nog voor de buurt?

Minder klagen en meer tevreden zijn met wat je hebt. Ook meer delen.

Waar verheug jij je op als de wijk klaar is?

Rust, gezelligheid en activiteiten met de bewoners, jong en oud.

Welke tip heb je?

Bewoners hebben behoefte aan hulp en duidelijkheid. En als we elkaar helpen en spullen
uitwisselen kunnen daar leuke contacten uit voortkomen.

Informatiecentrum,
Graaf Lodewijklaan 15,
3708 DM Zeist.
Telefoon 030 6940229,
E-mail info@kerckeboschzeist.nl

OPENINGSTIJDEN
dinsdag en donderdag,
van 13.00 tot 17.00 uur.

www.kerckeboschzeist.nl

De lente is vroeg dit jaar. Het eerste groene
blad aan de bomen laat zich zien. De bollen
staan in bloei en de ingezaaide heide gaat
binnenkort ontkiemen. Spannend is of de 2500
berken, dennen en eiken aanslaan die vorig jaar
tijdens Boomfeestdag zijn geplant. De maanden
april en mei in 2013 zijn extreem droog
geweest. Daardoor heeft de nieuwe aanplant
het zwaar te verduren gehad. Komend najaar
wordt bekeken waar vervangende aanplant
nodig is en worden op andere nog open plekken
nieuwe bomen aangeplant.
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OPROEP:
KERCKEBOSCH BLOEIT

Boom, bol of bloesem: Kerkebosch komt weer volop tot
bloei. Op straat, in het bos, op het balkon of in uw
achtertuin. Overal zijn de eerste tekenen van het voorjaar
te zien. Staat uw buurt al in bloei? Stuur een mooie
lentefoto naar info@kerckeboschzeist.nl en maak kans
om Beschermer van Het Utrechts Landschap te worden.
kijk op www.utrechtslandschap.nl/bescherm

Hoe bevalt het werken aan de vernieuwing?

‘Het is ontzettend leuk om in zo’n groot en dynamisch
project mee te werken. Elke dag is anders, iedereen die
binnenloopt heeft weer andere vragen. Dat zorgt steeds
voor nieuwe uitdagingen.’

INFORMATIEBIJEENKOMST
BESTEMMINGSPLAN
HOGE DENNEN-KERCKEBOSCH

Het bestemmingsplan Hoge Dennen-Kerckebosch moet op een aantal punten
worden aangepast. Dit is nodig omdat bij de uitwerking van de plannen bleek
dat niet alles in het huidige bestemmingsplan past. Ook de veranderde
economische omstandigheden maken aanpassing noodzakelijk.
U bent op 22 april van harte welkom bij de informatiebijeenkomst in
Informatiecentrum Kerckebosch. Inloop tussen 17.00 en 21.00 uur, met
presentaties om 17.30 en 19.30 uur over de aanpassingen in het plan, waaronder;
Twee-onder-één-kapwoningen plus natuur langs Hoog Kanje op de
plek van de voormalige Christus Verrijzeniskerk;
Aanpassing Kerckeboschlaan bij Hoog Kanje om monumentale
beuken te sparen;
Iets opschuiven van buurtgrenzen om plaats te maken voor
eengezinswoningen;
Woningbouw/vrije kavels op locatie Damiaanschool.
aanmelden via info@kerckeboschzeist.nl
of persoonlijk bij het Informatiecentrum.

Waar loop je tegenaan?

‘Ik help mensen graag verder, maar op veel inhoudelijke
vragen over de koopwoningen kan ik nog geen antwoord
geven omdat de ontwikkelaars er nog mee bezig zijn. Dat
is soms een lastige boodschap.’

Wat valt je op?

WERK AAN DE WIJK

Een wijk vernieuwen is een omvangrijke klus. Tal van
partijen zijn betrokken en werken samen. Wie zijn die
mensen die aan de wieg staan van nieuw Kerckebosch
Zeist? Elise Vonk doet de aftrap en vertelt over haar rol.

Wat is jouw rol?

‘Ik werk in het Informatiecentrum Kerckebosch en geef
voorlichting over de wijkvernieuwing aan huidige
bewoners, potentiële kopers, omwonenden en overige
belangstellenden. Daarnaast begeleid ik de verkoop van
vrije kavels.’

‘Opvallend is dat we de laatste maanden steeds meer
inloop hebben. De mensen weten ons steeds beter te
vinden. Binnenkort verruimen we dan ook onze
openingstijden.’

Waar ben je trots op?

‘De verkoop van de vrije kavels. Momenteel zijn er 13
verkocht, vijf kavels worden binnenkort ondertekend en
twee villa’s zijn in aanbouw. Het is mooi om het traject
van begin tot eind mee te kunnen maken.’

Heb je nog een tip?

‘Leer je buren kennen! Dat maakt het wonen zoveel
leuker.’

EIGEN PLEK TE KOOP

Wonen aan de rand van het bos of met uitzicht op de heide? In een
appartement of eengezinswoning? Geschakeld of vrijstaand?
Kopen, huren of liever zelf ontwerpen en bouwen? Het kan allemaal
in Kerckebosch. Een overzicht van actuele projecten.

Hei & Jij!

Midden in de natuur in de buurt Stuifduinen worden 26
koopwoningen ontwikkeld. Vanaf € 242.500 v.o.n. Start verkoop
23 april en start bouw eind 2014.
Meer informatie en inschrijven www.heienjij.nl

Life in the Woods

In buurt Op de Hei komen ruime twee-onder-één-kapwoningen,
vrijstaande bosvilla’s en appartementen met terras. Prijzen vanaf
€ 450.000 v.o.n. De verkoop start in juni en de bouw eind 2014.
Meer weten? www.lifeinthewoods.nl

Dudok

2 vrijstaande, 2 patiowoningen en 14 twee-onder-één-kapwoningen
midden in de bossen van Zeist. De verkoop is gestart en op 18 maart
2014 ging de eerste schop in de grond. Nog drie woningen zijn te
koop.
Meer weten? www.dudokzeist.nl

BinnenBuiten

Een kleinschalig complex dat bestaat uit 16 luxe appartementen in
de buurt Stuifduinen. Verkoopprijzen vanaf € 289.500 v.o.n.
Donderdag 10 april 2014 ging de verkoop van start, in het najaar
start de bouw.
Meer weten? www.binnenbuitenzeist.nl
Impressie vrije kavels Bij de Hoge Dennen, wUrck Rotterdam

NIEUWE NAAM VOOR ELK
GEBOUW
Er zijn vijf nieuwe appartementengebouwen met
huurwoningen in aanbouw in Kerckebosch. Nu noemen we
deze voor het gemak 6J, 6K, 4A, 4C en 3B. Maar dat klinkt
natuurlijk niet mooi. Bovendien is het zonder naam straks
lastig om uit te leggen waar je precies woont. Een mooie
aanleiding om voor elk gebouw een leuke naam te
verzinnen.

Booming!

23 eengezinswoningen met een ruime tuin: betaalbaar wonen
midden in de natuur. Prijzen vanaf € 219.500 v.o.n. De verkoop
start eind mei 2014.
Meer weten? www.woneninbooming.nl

MeerZeist

Zelf de indeling van uw woning bepalen? Dat kan in 10 twee-onderéén-kapwoningen vanaf € 500.000 en 8 rijwoningen vanaf € 300.000
v.o.n. en huurwoningen vanaf € 1.100. Bouw start eind 2014.
Meer weten? www.meerzeist.nl

The Lodge

6 ruime, eigentijdse woningen op een groot eigen boskavel. Prijzen
vanaf € 750.000 v.o.n. In verkoop vanaf zomer 2014 en start bouw
per woning vanaf eind 2014.

Vrije kavels

Zelf uw droomhuis ontwerpen en bouwen tussen bos en hei? Dat
kan op een van de 45 vrije kavels. Prijs per kavel vanaf € 485.000
v.o.n. De eerste twee villa’s zijn in aanbouw. Kijk welke kavels nog
beschikbaar zijn.
Meer weten? www.vrijekavelskerckeboschzeist.nl
De belangstelling voor wonen in Kerckebosch is groot. Meer dan
300 mensen bezochten de Nieuwbouwdag van 12 april jl. Bent u ook
geïnteresseerd?
Kijk op
www.kerckeboschzeist.nl/woningaanbod
check ook de nieuwe digitale kaart met bouwlocaties

Impressie MFA, JMW architecten

Donderdag 24 april

MIJN NAAM IS… KOEKOEKSNEST

VERZIN
EEN NAAM!

Alle gebouwen van Seyster Veste in Kerckebosch krijgen
straks een eigen naam. Per gebouw mogen de bewoners
stemmen welke naam het wordt. Eén naam is al bekend.
Het complex op de hoek van de Prinses Marijkelaan en de
Graaf Adolflaan (6J) heet voortaan Koekoeksnest.
Per buurt zijn afspraken gemaakt over het soort naam. Zo
beginnen de namen van alle appartementengebouwen in:
De Boswachterij met een vogel en eindigen op …nest;
Bosgaarde met een plant en eindigen op …hof;
De Hout met een boom en eindigen op …veste;
Stuifduinen met een zoogdier en eindigen op …burg.

ONTWERPTEAM VOOR
PRINSES MARGRIETLAAN
405 - 502

SLEUTEL VOOR BEWONERS
NIEUWBOUW

Inmiddels zijn de werkzaamheden voor de nieuwe woningen
voor de bewoners van de Prinses Margrietlaan 405-502 in
volle gang. Een ontwerpteam werkt samen met een
projectcommissie van bewoners aan een ontwerp voor de
nieuwbouw. Uiteindelijk komen er 50 appartementen in
De Bosgaarde en zes eengezinswoningen in De Boswachterij.
De bouw gaat naar verwachting eind 2014 van start.

De eerste nieuwbouwwoningen zijn opgeleverd! Dus komen ook de eerste
verhuizingen van de Prinses Irenelaan naar de Prinses Marijkelaan op
gang. Zo ook mevrouw Niekerk, die enthousiast de sleutel van haar
nieuwe huis in ontvangst nam: ‘Dit is geweldig, superleuk! Vanmiddag
komt de vloerleverancier al kijken en gaan we met de muren aan de slag.
Maar nu eerst koffie halen met taart!’ In april worden de eengezinswoningen voor de kopers opgeleverd.

APPARTEMENTEN IN
AANBOUW

In De Boswachterij gaat het hard. De bouw van vijf
appartementengebouwen is in volle gang. Het ene
gebouw bereikt binnenkort het hoogste punt, het andere
is bijna klaar voor oplevering. Op 26 maart konden de
nieuwe huurders al een kijkje nemen en de maten
opnemen voor de vloeren en gordijnen. Het zal niet lang
meer duren voordat de eerste bewoners over kunnen
naar hun nieuwe appartement.
De gebouwen in De Hout en Stuifduinen bereiken deze
zomer het hoogste punt. Nog voor het eind van het jaar
zijn alle nieuwe appartementengebouwen opgeleverd en
kan iedereen vanuit de Prinses Irenelaan verhuizen. De
sloop van de Prinses Irenelaan staat begin 2015 gepland.

UITNODIGING 24 APRIL 2014
NIEUWE NAAM VOOR MFA
Achter de schermen is de naam Multifunctionele Accommodatie
(MFA) al enige tijd in gebruik. Maar echt lekker klinkt deze naam
niet. Hoogste tijd om een passende naam te kiezen voor dit
prachtige gebouw in aanbouw. Een eerdere poging in 2012 leverde
geen geschikte naam op. Nu de schop in de grond is gezet, doen
we een nieuwe poging. Daarom nodigen we alle betrokken partijen
en bewoners uit voor een creatieve sessie over een nieuwe naam.

KINDEREN VEILIG BRENGEN
EN HALEN
Elke ochtend is het een drukte van belang op Hoog Kanje:
kinderen lopen en fietsen naar school. Ouders zetten hun
kinderen met de auto af voordat zij verder rijden naar hun
werk. Ondertussen rijdt het bouwverkeer af en aan. Een
onoverzichtelijke verkeerssituatie die de kans op
ongelukken tijdens de ochtendspits aanzienlijk vergroot.
Alle aanleiding om samen met de scholen maatregelen te
treffen.

Christine van der Pol,
directeur van de Stuifheuvel:
‘De verkeerssituatie is er niet veiliger op geworden en vraagt
extra aandacht van ons, de buschauffeurs en de ouders. We
voeren dan ook regelmatig extra controles uit om bij te
dragen aan de verkeersveiligheid van onze leerlingen. Al die
grote voertuigen baren ons wel zorgen. Gelukkig is
afgesproken dat er geen bouwverkeer is op de tijden dat de
school begint of uitgaat. Ook zijn we blij met de aandacht
voor de verkeersveiligheid rond de scholen.’

EXTRA ALERT

Allereerst zijn lage hekken langs Hoog Kanje geplaatst.
Deze hekken moeten voorkomen dat kinderen onverwacht
oversteken. Ook is op een aantal plekken een parkeer- en
stopverbod ingevoerd: ouders die hun kinderen met de auto
naar school brengen mogen alleen de daarvoor bestemde
parkeerplaatsen gebruiken. Om iedereen op deze
maatregelen te wijzen, is op 22 maart tijdens de
ochtendspits een speciale actie georganiseerd. Daarbij is
aan ouders gevraagd extra alert te zijn op het bouwverkeer
en zich altijd te houden aan de maatregelen.

Albert Jan van Klaveren,
directeur Montessorischool:
‘Ik vind dat de aannemer buitengewoon correct is en goed
rekening met ons houdt. Helaas zijn er ouders die zich niet
zoveel aantrekken van alle maatregelen, ondanks dat we ze
herhaaldelijk hebben geïnformeerd. Dat is niet alleen heel
vervelend voor de bouwer, maar leidt ook tot gevaarlijke
verkeerssituaties.’

Donderdag 24 april bent u van harte welkom om mee te denken
over een passende en sterke naam voor de MFA. Inloop vanaf
17.30 uur met soep en broodjes. De sessie is van 18.00 tot 20.00
uur in het Informatiecentrum Kerckebosch, Graaf Lodewijklaan
15 in Zeist.
aanmelden via info@kerckeboschzeist.nl

VERTRAGING BOUW MFA

Door een lekkage in de bouwkuip is de bouw van de MFA
vertraagd. Op basis van zorgvuldig onderzoek is besloten om
een nieuwe waterremmende laag aan te brengen. Als
voorbereiding hierop wordt de kuip gevuld met zand. Zodra de
lekkage verholpen is worden de bouwwerkzaamheden hervat.

BOUWVERKEER IN DE WIJK
De bouw is in volle gang en brengt steeds meer bouwverkeer
met zich mee. Daarvoor worden tijdelijke voorzieningen
getroffen, zoals het aanleggen van extra rijwegen en het
verplaatsen van parkeerplekken. De exacte route van het
bouwverkeer hangt af van de locatie van de
bouwwerkzaamheden. Op dit moment rijdt het meeste
bouwverkeer via de Prinses Marijkelaan en Prinses
Margrietlaan. De nieuwe Kerckeboschlaan is niet geschikt
voor het bouwverkeer en valt daarom buiten de rijroutes voor
het bouwverkeer.

VEILIGHEID VOOROP

Bewoners langs de bouwroutes krijgen zo vroeg mogelijk
informatie over de rijroutes en tijdelijke voorzieningen. Wij
vragen uw begrip voor de overlast en verzoeken u om alert te
blijven. Heeft u kinderen? Vertel ze dan in welke straat in de
buurt grote vrachtwagens rijden en op welke plekken ze extra
goed moeten uitkijken. Heeft u tips of ziet u een gevaarlijke
situatie? Meld dit dan bij info@kerckeboschzeist.nl of loop
op dinsdag of donderdag binnen bij het Informatiecentrum.

