AVONTUURLIJK EN GROEN
Spelen tussen de bomen, met elementen uit de natuur en
speeltoestellen. Het speelterrein is straks een plek waar
je kunt rennen, klimmen, voetballen en hutten bouwen.
Landschapsarchitect Paul Kersten legt nu de laatste hand
aan het ontwerp. Uitgangspunt is de groene omgeving en
de aanwezige bomen, zodat de speelplekken geleidelijk
overgaan in de natuur.
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KERCKEBOSCH
KLEURT!
RENNEN, KLIMMEN EN HUTTEN BOUWEN
Het ontwerp voor het speelterrein bij de Brede School is bijna klaar. Straks is Kerckebosch een
prachtig speelterrein rijker. Een terrein waar onder schooltijd leerlingen van de Brede School kunnen spelen en waar na school en in het weekend alle kinderen uit de wijk terecht kunnen.

SPELEN EN ONTMOETEN
Niet alleen de scholen en kinderopvang, maar ook omwonenden en de jeugdwijkraad hebben meegedacht over de inrichting. Zo krijgt speeltoestel de Vulkaan dat nu bij de speeltuinvereniging BZO
staat, een plek op het nieuwe speelterrein. En een vijftien meter brede strook met bestaande bomen
markeert straks de grens tussen de tuinen van de Graaf Janlaan en het speelgebied.
Ook voor het beheer na schooltijd zoekt MeanderOmnium goede ideeën en hulp van ouders en bewoners. Wilt u meedenken over het beheer van het speelterrein? Stuur dan een mail naar
Martin Edens, m.edens@meanderomnium.nl

ONTWERP BREDE
SCHOOL KLAAR
Het Definitieve Ontwerp van de Brede School
Kerckebosch is klaar en de aanbestedingsprocedure voor de selectie van een aannemer
loopt.

Volgens planning start de bouw in januari
2015 en staat de Brede School er begin 2016.
Na oplevering biedt de Brede School straks
onderdak aan de Kerckebosch-locaties van
De Damiaanschool en Montessorischool. KMN
Kind & Co gaat de opvang voor kinderen van 0
tot 12 jaar verzorgen.

OPROEP

Het bestemmingsplan ‘Hoge Dennen-Kerckebosch’ is in 2010 vastgesteld. Het is nodig om
het bestemmingsplan op een aantal punten
aan te passen. Daarvoor lopen nu twee
trajecten: een wijzigings- en een herzieningsprocedure.

WIJZIGINGSPLAN
Het wijzigingsplan gaat over aanpassingen die
al voorzien waren in het vastgestelde bestemmingsplan van 2010. Het wijzigingsplan lag
tot en met 25 september ter inzage. Er is geen
beroep ingesteld of voorlopige voorziening
aangevraagd bij de Raad van State. Hiermee
is het wijzigingsplan onherroepelijk.

MODERNE SCHOOL MET
STERKE BUURTBINDING
Christelijk College Zeist (CCZ) staat midden
in de wijk. Directeur Bert Reinders vertelt vol
trots over zijn school en leerlingen.

Wat voor soort school is het CCZ?
‘We zijn een kleinschalige en moderne VMBO-school voor kader-, basis- en MBO-onderwijs.
Met circa 300 leerlingen. Sinds twee jaar zijn we een IPad-school. We ontwikkelen zelf content
met speciale apps zodat we over een paar jaar alle vakken in een digitale leeromgeving kunnen
aanbieden. Onze ambitie is hoog, maar we leiden nu eenmaal op voor beroepen die we nu nog niet
kennen.’

Op welke manier is CCZ betrokken bij de buurt?
‘We zoeken de dialoog met de buurt. Zo werken we mee aan het wijkfeest Toost op Oost en
verzorgen we jaarlijkse het buurtdiner waarvan de opbrengst naar Kanjers voor kanjers gaat.
Onze leerlingen bieden ook een rollatorcheck bij verzorgingstehuizen. Een mooie manier om het
vak fietstechniek te oefenen met echte klanten. En de picknickbanken in de wijk zijn door onze
leerlingen gemaakt van echt Kerckebosch-hout van eerder gekapte bomen.’

Wat merken jullie van de vernieuwing van de wijk?

In 2016 opent Kind & Co een kinderdagverblijf in de Brede School. Bij voldoende animo wil Kind & Co
al in 2015 van start op een tijdelijke locatie. Zoekt u vanaf 2015 een kinderdagverblijf?
Mail dan naar info@bruginbedrijf.nl

BESTEMMINGSPLAN
HOGE DENNENKERCKEBOSCH

GLUREN
BIJ DE BUREN

Nu kunnen er voor de betreffende wijzigingen
vergunningen worden verleend.

HERZIENINGSPLAN
Naast wijzigingen van het bestemmingsplan
die in 2010 al waren voorzien zijn er extra
aanpassingen nodig. Dat komt door economische veranderingen en doordat in de loop van
de jaren inzichten voor de wijkontwikkeling
veranderd zijn. De nodige extra aanpassingen
staan in het herzieningsplan. Dit plan gaat dit
najaar ter inzage. Houd de bekendmakingen
van de gemeente in de Zeister Nieuwsbode
in de gaten voor de exacte data of loop
binnen bij het Informatiecentrum aan de
Graaf Lodewijklaan 15.
Kijk voor informatie over beide plannen op
www.zeist.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
(vul uw postcode in op de site) of op
www.kerckeboschzeist.nl/nieuws/.

‘We zitten er middenin. Sinds de zomer is de Montessorischool tijdelijk ingetrokken in afwachting van hun nieuwe onderkomen in de Brede School. En tegenover ons komt de Multifunctionele
Accommodatie met sociale horeca. Ook hier zien we kansen voor samenwerking: onze leerlingen
kunnen er stagelopen, andersom hoop ik dat zij in onze school een gezonde lunch verzorgen.’

COLOFON
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.

MEER INFORMATIE?
Informatiecentrum Kerckebosch
Graaf Lodewijklaan 15
3708 DM Zeist
Telefoon 030 6940229
E-mail info@kerckeboschzeist.nl

OPENINGSTIJDEN
Dinsdag en donderdag, van 13 tot 17 uur
www.kerckeboschzeist.nl

De herfst is aangebroken. Een prachtig seizoen
waarin Kerckebosch langzaam verkleurt van
groen naar paarse, oranje, gele en bruine
herfsttinten. Deze herfst is ook een periode
waarin veel staat te gebeuren in de wijk. Een
periode van afscheid nemen: van woningen en
de vertrouwde omgeving. De eerste vier flats
aan de Prinses Irenelaan zijn bijna leeg en klaar
voor de sloop begin 2015. Er zijn volop
bouwactiviteiten in de wijk - nieuwe woningen,
de Multifunctionele Accommodatie, de Brede
School en vrije kavels. Op een aantal plekken
trekken bewoners al in hun nieuwe huis. De ene
bewoner zal hiernaar uitkijken en de ander is
misschien tevreden met hoe het was. Maar loop
eens rond en kijk om u heen. Want één ding
staat vast: Kerckebosch verandert.

NAAM VOOR MULTIFUNCTIONELE
ACCOMMODATIE: BINNENBOS
Eind april is met een grote groep direct betrokkenen nagedacht over de naam.
Het resultaat is een naam waar iedereen enthousiast over is: Binnenbos. Een
vriendelijke, gastvrije naam met een duidelijke link naar de bosrijke omgeving en
de natuurlijke inrichting die het pand krijgt. Ook verwijst het naar de historische
naam van het bos dat vroeger op deze locatie was. Bovendien sluit Binnenbos
goed aan bij andere namen van buurten en typen huizen in Kerckebosch.
De bouw vordert en inmiddels is de kelder bijna dicht. Rond de kerstdagen
bereikt het gebouw het hoogste punt, zomer 2015 is het klaar voor gebruik.
Binnenbos wordt een licht,
modern en uitnodigend gebouw
waar mensen uit de buurt elkaar
straks kunnen ontmoeten.
Waar een wijkservicepunt,
muziekschool, huisartsen,
apotheek, fysiotherapie,
Mensendieck, gymnastieklokalen
en een gezellig eetcafé onderdak
vinden. Bewoners van Abrona
krijgen er hun woning.

OPROEP SLOOPACTIVITEIT
Verdrietig, opgelucht, boos, blij: wat doet de sloop van 228 woningen aan
de Prinses Irenelaan met u? Wilt u laten zien wat deze verandering voor u
betekent? Met knutselen, koken of klussen, zelf of samen met kinderen,
iets over de geschiedenis presenteren (foto, film, interviews, facebook)?
Wij helpen u graag met geld en advies. Bel Rein Tuinstra van Meander
Omnium (06-34897942) of mail r.tuinstra@meanderomnium.nl.
Lees meer over de sloop op pagina 3.

Kerckebosch kleurt
Wonen in de Wijk
Naam voor MFA
Volop bouwactiviteiten
Kavels te koop
Bomen voor bomen
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HOU ONS OP DE HOOGTE
Wij zijn trots op de ontwikkelingen tot nu toe en blij met de
vele positieve reacties die we ontvangen. Natuurlijk zijn er
ook kritische geluiden over bouwoverlast of de openbare
ruimte die nog niet goed is. Blijf ook die ‘klachten’ aan ons
melden. Loop gerust binnen bij het Informatiecentrum
aan de Graaf Lodewijklaan 15 of stuur een e-mail
naar info@kerckeboschzeist.nl. Zo blijven we in contact en
kunnen we zoeken naar mogelijke oplossingen.
is onze nieuwe woning in aanbouw, ik heb de aanleg van
het heideveld van dichtbij gezien en ik kijk regelmatig
bij de nieuwbouw.’

Welke geluiden hoor je over de vernieuwing?

‘Overwegend positieve reacties: de bouw is vernieuwend
en past goed bij de omgeving. Bewoners zijn heel blij
met hun nieuwe woning.’

Wat vind jij belangrijk voor de buurt?

WONEN IN DE WIJK
Bewoners maken de wijk. Maar wie zijn nu die
bewoners? En wat merken zij van de vernieuwing
in de buurt? Het woord is aan Casper Spierenburg.

Hoe bevalt wonen in Kerckebosch?

‘Ik woon bijna 3,5 jaar met veel plezier op de Prinses
Margrietlaan, maar ook met ups en downs. Het was
enige tijd rumoerig bij onze flat, nu is het weer rustiger.
Wonen aan het bos is fantastisch.’

Wat merk jij van de vernieuwing?

‘Ik volg al enige tijd de veranderingen. Achter onze flat

‘Uitstraling van de wijk en sociale samenhang vind ik
van groot belang. Maar ook veiligheid en levensloopbestendige woningen.’

Welke wens heb je voor de buurt?

‘Mijn wens is dat bewoners met verschillende achtergronden zich thuis voelen.’

Waar verheug jij je op als de wijk klaar is?

‘Op mijn nieuwe huis met terras, en op kennismaken
met de nieuwe buren. Ik hoop op een dorpse sfeer.’

Welke tip heb je?

‘Fiets en loop geregeld door de wijk, dan zie je
Kerckebosch veranderen.’
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PRINSES MARGRIETLAAN

DE HOUT Era Contour levert
eind 2014 de woningen van
Dudok op. De eerste bewoners
verhuizen naar Eikenveste en
Lindeveste.

STUIFDUINEN Bouwfonds, ERA
Contour en MOD Invest starten
met de bouw van Hei & Jij, BinnenBuiten en MeerZeist. Seyster
Veste levert Vossenburg op.
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Prachtige villa verrijst op vrije kavel in buurt Op de Hei.
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BAM BOUWT
WINNEND
ONTWERP

ELK GEBOUW EEN
EIGEN NAAM

Begin 2015 gaat BAM Woningbouw voor
de bewoners van de Prinses Margrietlaan
(flat L-M) 50 appartementen in Bosgaarde
bouwen en 6 eengezinswoningen in De
Boswachterij. Seyster Veste stelde samen
met een projectcommissie een lijst op met
eisen en wensen voor de nieuwbouw. Van de
drie aannemers die vervolgens een ontwerp
maakten, kwam die van BAM Woningbouw
als beste uit de bus.

Seyster Veste krijgen een eigen naam.

Alle appartementengebouwen van
Bewoners kiezen die naam zelf. Inmiddels zijn van vijf gebouwen de namen
bekend: Koekoeksnest en Merelnest in
De Boswachterij, Eikenveste en Lindeveste in De Hout en Vossenburg in de
buurt Stuifduinen (oplevering eind 2014).
De gebouwen krijgen een mooi naambord,
zodat je ze straks makkelijk herkent.
Eikenveste
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Booming!

INS

ANNA PALOWNALAAN

DE HOUT 4

Huurwoningen

OP DE HEI 2

Vossenburg

BOSGAARDE Ontwikkelaar
Blauwhoed start met de bouw
van 23 eengezinswoningen voor
Booming en BAM Woningbouw
met de bouw van 50 huurappartementen.

Er zijn nog 7 kavels te koop: 4 in buurt Bij de Hoge Dennen en 3
in buurt De Bosrand. Interesse? Stuur een e-mail naar Elise Vonk
van Informatiecentrum Kerckebosch info@kerckeboschzeist.nl
of bel met 030 – 6940229.

DE BOSRAND Voorbereidingen voor de sloop
van vier flats aan de
Prinses Irenelaan gaan
van start. Hier komen
vrije kavels.
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BinnenBuiten

CCZ

Merelnest

Kerckeboschlaan van en naar hun nieuwe woning. Ook worden vanaf
Hoog Kanje wandelpaden aangelegd. In 2015 wordt de Kerckeboschlaan
doorgetrokken. Bewoners langs de bouwroutes krijgen zo vroeg
mogelijk informatie over de rijroutes, tijdelijke maatregelen en
eventuele overlast.
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BOSGAARDE 5

Vanuit de Prinses Margrietlaan komen twee wegen voor het
bouwverkeer. Zo houdt het bestemmingsverkeer een eigen weg.
Nieuwe bewoners van appartementengebouw Vossenburg in
Stuifduinen en van Eikenveste en Lindeveste in De Hout kunnen via de
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DE BOSWACHTERIJ
BAM Woningbouw start
begin 2015 met de bouw
van zes eengezinswoningen
voor de verhuur.
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Bestaande bouw
Voorzieningen
Eengezinswoningen
Appartementen
Vrije kavels
Paden
Wegen
Sloop flats 2014/2015
Sloop flats in latere fase
Bouwweg
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The Lodge

Binnenbos

Legenda
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Brede School
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Het hele team van Kerckebosch Zeist wil de
overlast zoveel mogelijk beperken. Dat zal helaas
niet altijd lukken. We hopen op uw begrip en
medewerking en zorgen voor tijdige, volledige en
zorgvuldige communicatie over de werkzaamheden.
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HOOG KANJE

OVERLAST BEPERKEN
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Winkelcentrum
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aanplant in Kerckebosch zelf vervangen of op een
andere plek in Zeist.
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ZORGWONINGEN Aan Hoog
Kanje in de buurt van Binnenbos
komen in 2015 zorgwoningen.
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In oktober begint de Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) met het bouwrijp maken van
de bouwgrond in Stuifduinen, Bosgaarde en De
Boswachterij. Een eerste stap is het kappen van
bomen. Daarna kan de WOM wegen, riool en
andere nutsvoorzieningen aanleggen. Inmiddels
is een kapvergunning verstrekt. De bomen die
plaatsmaken voor woningen, worden door nieuwe

LEIN

NA
JULIA

PLEIN

VAN STOLBERGLAAN

ORANJE

N

AULAA
E NASS

ORANJ

SSAU

ULAA
NASSA

IN

NA
JULIA

WEG

N

ORANJE

LEIN

UP
NASSA

JULIANAP
LE

JULIANAPLEIN

ARNHEMSE BOVENWEG

HEIDE

UP
NASSA

LA

ORANJE

IK

Naar verwachting duurt de bouw van alle projecten
gemiddeld een half jaar tot een jaar. Meer weten
JULIANALAAN
over de projecten, sloop en planning? Kijk op de
digitale plankaart op www.kerckeboschzeist.nl
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PLANNING

Kerckebosch krijgt steeds meer vorm. In de buurt De Boswachterij startte in juni 2013 de bouw
van de eerste appartementen. Vanaf dit najaar zijn er bouw- en sloopwerkzaamheden in alle
nieuwe zes buurten: Op de Hei, De Hout, Stuifduinen, Bosgaarde, De Boswachterij en De Bosrand.
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VOLOP BOUWACTIVITEITEN IN KERCKEBOSCH
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OP DE HEI Synchroon
bouwt 6 villa’s, 8 tweeonder-een-kappers en
11 appartementen (Life
in the Woods).

Vervolg van pagina 1

SLOOPHAMER VOOR FLATS
PRINSES IRENELAAN
Eind 2014 start de voorbereiding voor de sloop van de eerste vier flats aan de Prinses
Irenelaan. Deze vier flats maken plaats voor twee nieuwe woonbuurten - De Bosrand en
Op de Hei - met villa’s, twee-onder-een-kapwoningen en een klein aantal appartementen.

VEILIGHEID VOOROP
De voorbereidingen beginnen in december en de sloop duurt tot de zomer van 2015.
Voorafgaand aan de sloop is eerst een asbestinventarisatie. Het aanwezige asbest
wordt gesaneerd. Vanzelfsprekend moeten de sanering en sloop veilig gebeuren met
zo min mogelijk overlast voor omwonenden. Ook is er aandacht voor de rijroutes van
het bouwverkeer. Na de zomer van 2015 zijn de eerste dertien kavels in De Bosrand
bouwrijp en klaar voor bebouwing.

BOEL NETJES HOUDEN
De bewoners van de te slopen flats verhuizen de komende maanden naar hun nieuwe
onderkomen in Koekoeksnest, Merelnest, Eikenveste, Lindeveste en Vossenburg.
Woningen die leeg komen te staan, zijn tot 1 november antikraak verhuurd. Vanaf
oktober krijgen de lege woningen die achterblijven - in afwachting van de sloop beveiliging. Door het plaatsen van hekken, cameratoezicht en controles. Deze
maatregelen zijn nodig om vandalisme tegen te gaan. Extra containers moeten
overlast door zwerfvuil en grofvuil op straat voorkomen.

