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visie wijk kerckebosch
De wijk Kerckebosch te Zeist zal de komende decennia een grote verandering
ondergaan. De grote gallerijflats die nu in het bos liggen worden de komende jaren
vervangen voor een volledig nieuwe wijk met 800 tot 1000 nieuwe en duurzame huuren koopwoningen in verschillende prijsklasse en types.
Het nieuwe Kerckebosch bestaat uit 6 buurten, elk met een eigen karakter. Bepaald
door de omliggende natuur, inrichting van de buitenruimte en architectuur.
De wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch WOM (gemeente Zeist en corporatie
De Seyster Veste) maakt samen met de bewoners, ondernemers en maatschappelijke
organisaties uit de omgeving dit integrale ontwerp. In samenwerking met WOM
maakt wUrck de deelinrichtingsplannen voor de gehele wijk, hieronder vallen onder
andere; de inrichting van de verschillende scheggen, de ruimtelijke opzet van de
hoofdinfrastructuur en overige plangebieden zoals het herbestemmen van natuur
tussen de scheggen.
Kerckebosch ligt midden in de natuur. De buurten liggen tussen bos, heide en een
parkachtig landschap en staan in directe verbinding met de Utrechtse Heuvelrug en
Landgoed Heidestein. Bij het ontwerpen van de openbare ruimte, maar juist ook
bij de overgang tussen openbaar en privé, wordt er zorgvuldig naar gestreefd het
thema “wonen in de natuur” op elke plek daadwerkelijk voelbaar te maken. Dit geld
niet alleen voor het inpassen van de woningen, maar ook langs de hoofdontsluiting,
in de woonstraten en de verschillend vormgegeven natuurgebieden bewaren de
specifieke kwaliteiten van deze bijzondere locatie. Om het bosrijke karakter van de
wijk te behouden is het uitgangspunt zo veel mogelijk bestaande bomen te sparen,
zo slingert de hoofdontsluitingsweg, de Kerckeboschlaan, als het ware door het
bos heen. De aanwezige hoogteverschillen worden in het ontwerp opgenomen en
versterkt. De tussen de scheggen gelegen bosgebieden worden met het natuur- en
recreatiegebied “Utrechts landschap” verbonden. Op sommige plekken worden deze
bosgebieden verrijkt met open heidevelden.
Het plan is grotendeels integraal tot stand gekomen met de huidige buurtbewoners.
De sterk betrokken bewoners die veel van hun wijk en de natuur houden, zullen
grotendeels ook de nieuwe bewoners worden van Kerckebosch. Tijdens een aantal
inspirerende bewonersavonden, onder leiding van de WOM en wUrck, is de basis voor
het inrichtingsplan gelegd.
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2		LOCATIES speelvoorzieningen

Trapveld
H3

H1
6
L1

H4

5
H2
4
3

Wijkspeelvoorziening ‘Op de campus’
Buurtspeelvoorziening ‘In de scheg’ nummers corresponderend met scheggen. (locatie speelpek 3+4 indicatief)
Bos en heide als natuurlijke speelaanleiding
Wijkspeelaanleiding ‘Tussen de scheggen’ (locaties H4 indicatief)
Trimroute met indicatieve locaties onderdelen
500m hardloopronde CCZ met indicatieve start
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speelvisie

speelplan

De projectgroep ‘Kerckebosch in beweging!’ heeft aan 3 ontwerpbureaus gevraagd

Het natuurlijke spelen met elementen uit de natuur ligt in Kerckebosch voor de hand.

In het speelplan wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten onderdelen.

een visie te geven op het spelen in Kerckebosch.

De basis ligt er al. Met kronkelpaadjes, heuvels en bosjes, wordt een spannende

Te samen met buroBlad en bureau Sybolt Meindertsma heeft Speelplan een speelvisie

ruimte gecreërd. Aangevuld met natuurlijke elementen als palen, keien, zand en water

1. Wijkspeelvoorziening ‘Op de campus’

geformuleerd (Visie op spelen in Kerckebosch, speelplan maart 2012). In deze

zal de fantasie van het kind telkens opnieuw worden geprikkeld.

Centraal in de wijk komt de Campus. Ook voor kinderen en jongeren zal dit de
centrale ontmoetingsplek zijn. Hier zal een grote speelplek worden gerealiseerd met

speelvisie zijn sfeerbeelden, inrichtingsprincipes en aandachtspunten voor ontwerp en
beheer beschreven. Hieronder zijn de belangrijkste ontwerpuitgangspunten nogmaals

Toestellen kunnen hier een mooie aanvulling op zijn. Kinderen hechten namelijk ook

op een rij gezet.

waarde aan een schommel, een glijbaan of een avontuurlijk speeltoestel. Hier moet

een aantal grote speelobjecten.

een balans in gezocht worden die past bij de ruimtelijke kenmerken ter plaatse. Sybolt

2. Buurtspeelvoorziening ‘In de scheg’

Meindertsma is uitgekozen om enkele grote speelobjecten te ontwerpen voor de

De allerkleinste zijn vaak meer aan huis en toezicht gebonden. Hiervoor zal er in de 4

Spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Tijdens het spelen kunnen

grotere speelplekken (speelplek BZO, speelplek landgoed, speelplek scholen). Op de

grotere scheggen een centrale speelplek gerealiseerd worden.

kinderen ontdekken, bewegen, fantaseren en zelfstandig dingen uit proberen.

kleinere speelplekken komen kleinere toestellen.

Visie (uit speelvisie van bureau Speelplan)
Essentieel hierbij is dat kinderen zich veilig en geborgen weten in de speelruimte.

3. Wijkspeelaanleiding ‘Tussen de scheggen’

De speelruimte in Kerckebosch moet ervoor zorgen dat kinderen zelf hun eigen spel

Tot slot zal de speelruimte zo ontworpen worden dat de beheerstaken overzichtelijk

Naast de meer vormgegeven plekken geeft de natuur veel aanleiding tot spelen. De

kunnen ontwikkelen. In eigen tempo en op hun eigen manier. De speelruimte legt het

zijn, waar mogelijk onderhoudsvriendelijk en duurzaam.

afwisselende natuurlijke omgeving is een uitstekende speelplek voor kinderen. Op een

spel niet vast, maar nodigt uit tot eigen interpretaties.
Daarnaast neemt men door samen te spelen en te bewegen kennis van elkaars

Randvoorwaarden Speelwaarde
• Speelplekken nodigen uit tot beweging en bevatten daartoe verschillende

normen en waarden, leert men elkaar kennen bij naam en worden mogelijke
onoverbrugbare verschillen beslecht door gemeenschappelijke interesses en beleving.
Immers, spelen is plezier maken en dat doe je met elkaar! Het streven is naar een
duurzame openbare ruimte waarin jong en oud in harmonie met en naast elkaar
kunnen spelen, bewegen en verblijven. Elke vorm van openbare ruimte kan hieraan

•
•
•
•

bijdragen. Dit is niet per se een keurig ingerichte speelplek; het is een plek in de
openbare ruimte waar een spel kan ontstaan (groen, open ruimtes en wandelpaden

•

etc )
Bij het inrichten van speelruimte zal er volop aandacht zijn voor de beleving van de
natuur, waarbij de natuur zo veel mogelijk in tact blijft. Het spel wordt bepaald door
de verschillende bostypologieën als beschreven door wUrck: ‘het landgoed’, ‘het woud’
en ‘bos en heide’. Op deze wijze zal de ecologische visie ook de basis vormen voor de

•
•
•
•
•

aantal locaties wordt dit aangevuld met speelaanleidingen.

4. Trimroute

spelvormen en ervaringen: rennen, draaien, rollen, hangen, kruipen etc.

Langs het wandelpad van de kerckeboschlaan komen elementen die aanleiding geven

Op de speelplekken moet zowel alleen als samen bewegen mogelijk zijn;

tot sporten in deze natuurlijke omgeving. Deze elementen hebben allemaal een

Speelplekken vormen een uitdaging voor verschillende leeftijdscategorieën;

verschillend gebruik en een natuurlijk karakter.

Speelplekken prikkelen de fantasie;
Speelplekken zijn geborgen en veilig door afscherming van verkeer en voldoende

5. 500m hardloopronde CCZ

sociale controle;

Rond de CCZ komt een hardloopronde van 500 meter. Deze start bij de entree van het

Speelplekken hebben voldoende variatie in typen spel in zich:

schoolplein. Deze route is een aanvulling op het sportterrein naast het CCZ. De route

bewegingsspel/functioneel spel, constructiespel en fantasiespel;

heeft verder geen markering.

Speelplekken verschillen ten opzichte van elkaar;
Speelplekken zijn voorzien van één of meerdere zitjes met prullenbak;
Speelplekken zijn ankerpunten in de wijk en een herkenning voor kinderen;
Speelplekken zijn levensloopbestendig;
Speelplekken fungeren als ontmoetingsplekken.

differentiatie in speelruimte.
De speelplekken zullen geleidelijk overgaan in de natuur waardoor er nauwelijks een
grens zal zijn. De speelplekken zijn onderdeel van de natuur. Die natuur wisselt van
gedaante als je door Kerckebosch beweegt. Dit is het beste merkbaar bij de trimroute
die het verbindende element vormt tussen de verschillende bostypologieën en
speelplekken. Trimmen wordt een bijzondere natuurbeleving.
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3		 spelen op de campus
Campus Noord (tot 12 jaar)
- Openbaar speelterrein ‘De Vulkaan‘
- Toegankelijke speelterreinen scholen

Kraaienest

*

Brede School (Damiaan en Montessori)

*

De Stuifheuvel

O.a.:
- Schommelen
- Voetballen (verhard veld, pannakooi, natuurlijk veld)
- Klimmen & klouteren

‘Vulkaan’

- Tafeltennissen
- Basketballen

BREDE
SCHOOL
Stuifheuvel

Campus Zuid (VANAF 12 JAAR)
- Schoolplein Christelijk College Zeist
- Sportterrein Christelijk College Zeist

Binnenbos

O.a.:
- Voetballen (verhard veld en pannakooi)
- 500m hardloopronde CCZ
- Calisthenics
- Verspringen / Jeu de boule
- Tafeltennissen
- Zitten

Plein (CCZ)

- Liggen / hangen

ccz
sport (CCZ)
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Campus noord
Op de locatie van de speeltuinvereniging BZO aan de Prinses Irenelaan is in 2012
een nieuwe speelplek gerealiseerd. De speelplek ‘De Vulkaan’ bedient bestaande en
nieuwe bewoners tijdens de de herstructurering van de wijk.
Het ontwerp is van buroBlad en bureau Sybolt Meindertsma. Zij ontworpen vijf
bijzondere kegelhuizen en een vulkaan. De speelplek staat tijdelijk op deze plek.
In het definitieve Kerckebosch zullen deze kegelhuizen worden verplaatst naar een
centrale speelplek op de noordelijke helft van de campus. Het noordelijke deel van de
campus bestaat uit een aantal basisscholen en kinderopvang en is gericht op kinderen
tot 12 jaar. Een doelgroep waar de speelplek goed bij past.
Naast deze openbare speelplek zullen ook de speelterreinen voor de bovenbouw
van de verschillende basisscholen buiten schooltijden gebruikt mogen worden door
kinderen uit de wijk. Hierdoor wordt campus noord een groot speelterrein.

Herplaatsen speelobjecten ‘ De Vulkaan’ van BZO naar openbare speelplek Campus

Herplaatsen speelobjecten basisscholen
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Campus Zuid
Het zuidelijke deel van de campus wordt meer gericht op de jeugd boven de 12 jaar.
Dit aansluitend op het Christelijk College Zeist (CCZ) die daar gelegen is. Bij de entree
van het CCZ komt een schoolplein met verschillende zitgelegenheden. Hier wordt ook
de pannakooi teruggebracht en komt een bijzondere WIFI-hotspot waarmee leerlingen
zelf energie kunnen opwekken en gebruiken.
Naast de gymzalen van de school worden sportelementen ingepast in het bestaande
bos om buiten sporten te bevorderen. Zo komt er een verspringbak, tafeltennistafel en
multifunctioneel sportveld.
Zowel binnen als buiten schooltijden kunnen beide terreinen gebruikt worden.
Centraal in campus Zuid komt een Calisthenics Park om sporten en ontmoeten in de
buitenlucht verder te bevorderen.

Impressie schoolplein CCZ

Herplaatsen en nieuwe objecten CCZ
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Impressie schoolplein en sportterrein CCZ
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energieplein Kerckebosch
Het energieplein is een ontmoetingsplek voor jongeren uit de wijk. De hotspot zelf
wordt gevormd door een grote corten-stalen bank waar men op kan liggen en zitten.

Energy Floor:
Corten-stalen tegels die verwerkt worden in de bestaande Pannakooi. Deze

Er is een WIFI signaal en op verschillende locaties in de zijkant van de bank zitten

innovatieve tegels wekken stroom op door beweging. Wanneer, tijdens een potje

USB poorten om o.a. mobiele telefoons op te laden.

voetbal, op de tegels gestaan wordt wekken ze energie op. Door een onderzoek,

De energie voor deze USB poorten wordt opgewekt door verschillende duurzame

gemaakt door de jongeren uit de wijk, is de meest efficiente ligging van de tegels op

energiebronnen in de omgeving van deze bank. Hierdoor past deze ontmoetingsplek

het speelveld bepaald.

goed in de visie op duurzaamheid in Kerckebosch.

http://www.energy-floors.com/

De materialisatie van de WIFI-hotspot wordt hoofdzakelijk gekenmerkt door hout
(deels verduurzaamd Kerckeboschhout, deels hardhout) en cortenstaal. Materialen die

Plant-E:

verder in de wijk ook veel worden toegepast.

Energie uit planten is een nieuwe ontwikkeling. Door de groei van de planten en
Totaal worden er 3 innovatieve energiebronnen gerealiseerd. Hiermee laat

bacteriële processen die daar mee samenhangen ontstaat energie. Deze energie

Kerckebosch zien graag te willen meewerken aan de ontwikkeling van nieuwe

wordt in de Plant-E tafels opgevangen en geleverd aan de WIFI hotspot.

duurzame energiebronnen. De locatie in Kerckebosch draagt bij aan de verdere

http://plant-e.com/technology.html

ontwikkeling van deze producten. Voor zowel Energy tegels als Plant-E heeft
Kerckebosch de primeur om het te mogen toepassen in een intensief gebruikte
buitenruimte.

Zonnebloem:
Zonne-energie is een bekende duurzame energiebron. Op deze open plek in het bos
komt de grafisch vormgegeven zonnebloem goed tot zijn recht en levert zo groene

Eventueel kan later ook het windwiel op het gebouw van de CCZ worden toegevoegd

energie.

aan de energiebronnen. De onderdelen zijn zo gekozen dat ze verschillende
natuurlijke energiebronnen gebruiken en dus elkaar goed aanvullen.
Het systeem is zo ontworpen, dat op een later moment ook andere innovatieve

WIFI-HOTSPOT

energiebronnen kunnen worden toegevoegd.

Eēn centrale plek voor meerdere duurzame energiebronnen

zon

groen / water
WIFI-hotspot

plant-e
PV-bloem

beweging

wind

energyfloor
Windwiel
(bestaand op dak CCZ)
EEN CENTRALE PLEK VOOR MEERDERE DUURZAME ENERGIEBRONNEN
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wUrck

22 april 2015

wifi hotspot bank (in vorm van K van Kerckebosch)

energiebronnen

SPOT: ENERGY FLOOR

100 Wh (9 tegels X 15min voetballen = 12 mobieltjes 1 uur opladen)

0x60 cm
stuks
onform bewegings onderzoek
egels: corten-staal
annakooi: poedercoating Interpon GX350A

wUrck

22 april 2015

OOR

in voetballen = 12 mobieltjes 1 uur opladen)

Energy tegels in pannaveld

plant-e tafels

wUrck

zonnebloem
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wewattwUrckoutbike
De WeWattwUrckout bike is onderdeel van het energieplein Kerckebosch op Campus
Zuid. Daarnaast wordt hij ook op een aantal plekken langs de Kerckeboschlaan
toegepast.
PM

Energieplein Kerckebosch

1 - Plant-e
2 - Pannaveldje
Energy Floors
3 - WIFI bank
4 - wewattwUrckoutbank
5 - PV-bloem
1
2

3

4
5

Nieuw leven voor Kerckebosch hout!
Gekapte bomen worden in Kerckebosch hergebruikt als tafelpoten,
banken, fietsbeugels, speelaanleidingen of parkeerweringen.

Pannaveldje Energy Floors
stroomproductie (gemiddeld): 35 kW/h per jaar
CO2 reductie (gemiddeld):
42 kg per jaar
door 30 min te voetballen kunnen 3 telefoontjes opgeladen worden
Schets bewegingsonderzoek in pannaveld door jongeren

Plant-e
stroomproductie: 425 kW/h per jaar
CO2 reductie:
520 kg per jaar

Duurzamheid doe je samen!
Het energieplein is samen ontstaan. De jongeren dachten mee
bij het ontwerp van bijvoorbeeld het pannaveld. En leerlingen in
opleiding voor kok, testen samen met Plant-e eetbare planten en
de levering van energie.
Energieplein / WIFI bank
stroomproductie (totaal):
CO2 reductie (totaal):

850 kW/h per jaar
1.030 kg per jaar

Hemelwater blijft in het gebied!
Regen loopt eenvoudig de grond in via de grindbak onder de
Plant-e tafels. Het hele schoolplein watert hier op af.

6000 autokilometers aan CO2 minder per jaar
door Energieplein Kerckebosch!
De totale stroomproductie van het Energieplein levert
naar schatting 850 kw/h per jaar. Hierdoor is er minder
energie vanuit fossiele brandstoffen nodig. De duurzame
energiebronnen op het plein zorgen zo voor een CO2-reductie van 1.030 kg per jaar. Dit is in 2020 dan 5.150 kg
CO2-reductie. Dit zijn niet de grote getallen, maar daar is
het Kerckebosch ook niet om te doen. Het gaat om een
individueel en gezamenlijk bewustzijn hoe leuk, gezond
en groen DuurSaam Kerckebosch is.

in opdracht van:

gemiddeld verbruik van een huishouden per jaar:
• 3.200 KWh/jaar
1 kg CO2 komt vrij bij:
• 6,9 km afgelegd door een personenauto
(korte afstand op benzine)
• 3,3 km afgelegd door een vrachtwagen (10 - 20 ton)

ontwerp:

PV-bloem
wewattwUrckoutbank (4 stuks)
stroomproductie (gemiddeld):
CO2 reductie (gemiddeld):

88 kW/h per jaar
105 kg per jaar

stroomproductie: 300 kW/u per jaar
CO2 reductie: 360 kg per jaar

in samenwerking met:

www.kerckeboschzeist.nl / www.wurck.nl
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4 spelen in de scheggen

Valondergrond

Selectie speelaanleidingen

natuurlijke ondergrond
Waar mogelijk de speelobjecten en speelaanleidingen plaatsen met behoud
van de natuurlijke (gras) ondergrond.

Stappaaltjes
Afmeting vrije zone: 1.50 meter rond de paaltjes

Frans boomSchors
Waar de natuurlijke ondergrond onvoldoende is als valondergrond wordt Frans
boomschors van de Pinus maritima toegepast. Uitgevoerd conform het WAS
(warenwet besluit atracties en speeltoestellen).

Speelkeien
Afmeting vrije zone: 1.50 meter rond de kei

Kerckebosch biedt door zijn opzet en ligging in de natuur veel speelaanleiding. De wijk
en zijn omgeving lenen zich uitstekend voor tikkertje, verstoppertje, het bouwen van
hutten en fantasiespellen.
De mobiliteit van de allerkleinste kinderen is echter beperkt. Bovendien is het belang
van toezicht bij deze groep groot. Daarom zullen de speelplekken in de scheggen
hoofdzakelijk zijn afgestemd op kinderen onder de 6 jaar. Elke scheg krijgt één
speelplek. Bij de locatiekeuze wordt er op toegezien dat de speelplek gunstig is
gelegen voor huidige bewoners, maar ook centraal ligt in de eindsituatie. Indien nodig
worden speelplekken verplaatst.

Proces:
• De invulling van de speelplekken in de scheggen zal samen met de bewoners
worden bepaald. De financiële en veiligheidtechnische haalbaarheid zullen
worden bewaakt door wUrck. Ook zal wUrck er op toezien dat de verschillende
speelplekken in de scheggen complementair zijn.

•

Wurck zal tijdens een bewonersavond de randvoorwaarden schetsen en per
speelplek 2 of 3 varianten voorleggen. De bewoners kunnen hierna een keuze
kunnen maken.

Inrichtingsprincipes speelplekken:
• In de kleinere speelplekken worden speeltoestellen afgewisseld met
speelaanleidingen.

•

De valondergrond wordt per speelplek bekeken. Per speelplek wordt 1 type
ondergrond gekozen. Waneer de natuurlijke ondergrond voldoende is wordt deze
behouden. Waar dit onvoldoende is wordt er gekozen voor frans boomschors.

•

Speelplekken zullen niet omsloten worden door een hek maar op natuurlijke wijze
overlopen in de omliggende beplanting.
In overleg met de afdeling beheer zal worden bepaald hoe dit beeld het best kan
worden bereikt.

•

Bij aangrenzend verkeer zal een natuurlijke afscheiding als bijvoorbeeld laag
groen, worden toegepast;

•

De speelplekken in de wijk worden verbonden met de natuur tussen de scheggen
door middel van van zwerfroutes. Elementen om deze routes te markeren zullen
worden opgenomen in het ontwerp.

Keuze van speeltoestellen:
• De eenheid in de wijk wordt gewaarborgd door in alle speelplekken houten
speeltoestellen van IJreka toe te passen. Hiernaast is het assortiment voor de
wijk vastgelegd.

•

Waar mogelijk worden speeltoestellen gemaakt van kerckebosch waxedwood.
Indien constructieve eigenschappen of speelveiligheid dit niet toelaten zal
robiniahout worden toegepast.

•

Speeltoestellen worden niet voorzien van gekleurde panelen. Speeltoestellen
bestaan uit hout (dat niet is geschilderd of gecoat), roestvaststaal, polyferrotouw
en rubber. Indien objecten toch moeten worden gekleurd zal dit in de kleur zwart
zijn.

•

Kopshout wordt niet voorzien van een afdekplaat. Stammen dienen onder een
hoek van ca. 87° te worden afgezaagd om een goede afwatering te waarborgen.
Hierna wordt het kops hout nabehandeld met mobilcer-M of mobilcer-195.
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2 zits - houtwip
Afmeting vrije zone: 6.03 x 2.21 meter

Robinia touwen- / nettenparcours
Afmeting vrije zone: 6.13 x 3.54 meter

TRAMPOLINEPAD
Afmeting vrije zone: 9.38 x 4.23 meter

Tweedelig duikelrek robinia
Afmeting vrije zone: 3.12 x 2.43 meter

Mini schommel robinia
Afmeting vrije zone: 4.18 x 2.49 meter

Glibberklim Glijbaan
Afmeting vrije zone: 7.28 x 4.92 meter
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5

spelen tussen de scheggen

spelen in het bos
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spelen op de hei
Kinderen van alle leeftijden kunnen uitgebreid spelen tussen de scheggen. De wijk
en zijn omgeving lenen zich uitstekend voor tikkertje, verstoppertje, het bouwen van
hutten en oneindig veel fantasiespellen.
Wij willen stimuleren dan kinderen het bos ontdekken en hun eigen spel verzinnen.
Aansluitend op bestaande kronkelpaadjes, heuvels en beplanting wordt een
spannende ruimte gecreërd met natuurlijke elementen zoals palen en keien.

Inrichtingsprincipes speelaanleidingen:
• De speelplekken in de wijk worden verbonden met de natuur tussen de scheggen
door middel van van zwerfroutes. Elementen om deze routes te markeren zullen
worden opgenomen in het ontwerp.

•

Tussen de scheggen zelf worden geen speeltoestellen aangebracht, enkel
speelaanleidingen.

•

Speelaanleidingen worden niet omsloten door een hek maar op natuurlijke wijze
overlopen in de natuur.

•

Speelaanleidingen dagen uit om de natuur te ontdekken.

Uitvoering:
• Houten speelaanleidingen worden gemaakt van kerckebosch waxedwood hout.
• Kopshout wordt niet voorzien van een afdekplaat. Verticale stammen dienen
onder een hoek van ca. 87° te worden afgezaagd om een goede afwatering
te waarborgen. Hierna wordt het kops hout nabehandeld met mobilcer-M of
mobilcer-195.

•

Bij boomstammen worden V-vormige takken verwijderd.
Overige ingrepen worden tot een minimum beperkt om te voorkomen dat
speelaanleidingen speeltoestellen worden.

•

Bij gebruik van meerdere boomstammen in een parcours is de minimale afstand
tussen de bomen 30 cm en de maximale afstand 90 cm;
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6 	TRIMROUTE
De natuur in Kerckebosch is divers. Dit is het beste merkbaar bij de trimroute die het verbindende element
vormt tussen de verschillende bostypologieën. Trimmen wordt een bijzondere natuurbeleving.

Inrichtingsprincipes:
• Sportaanleidingen zijn gemaakt van hout, roestvaststaal, touw of rubberen springdoeken.
• Kopshout wordt niet voorzien van een afdekplaat. Stammen dienen onder een hoek van ca. 87° te worden
afgezaagd om een goede afwatering te waarborgen. Hierna wordt het kops hout nabehandeld met
mobilcer-M of mobilcer-195.

•
•
•

Er wordt alleen gebruik gemaakt van sportaanleidingen.
Voor de sportaanleidingen dient geen speciale valondergrond nodig te zijn.
Bij elke sportaanleiding wordt de oefening eenvoudig omschreven en het doel aangegeven. Deze informatie
wordt opgesteld in overleg met een fysiotherapeut. De informatie wordt subtiel weergegeven, maar wel
duidelijk voor de gebruiker.

•
•
•

Tevens geeft het informatiebord nieuws over de natuur.
Oefeningen moeten door gebruikers van alle niveaus uit te voeren zijn, zowel samen als alleen.
Op de route worden verschillende zitjes geplaatst.

Aandachtspunten ontwerp:
• De trimroute volgt het voetpad van de Kerckeboschlaan en heeft daarmee geen vastgesteld parcour;
• De sporttoestellen liggen op ruime afstand langs de Kerckeboschlaan zodat gebruikers rustig kunnen
sporten;

•

De sportaanleidingen liggen transparant in het landschap zodat het verkeer niet afgeleid wordt en het
natuurlijke beeld behouden blijft;

•

De trimroute doorkruist de hele wijk en alle verschillende bostypologieën, deze verschillen vormen de basis
van de oefeningen. De trimroute wordt daardoor ook een echte natuurbeleving.
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LAAGDREMPELIG CONDITIE OPBOUWEN EN DE NATUUR ERVAREN
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Overzicht informatie bij trimelementen

gezonde
omgeving 7
6
Hoppen Vogels
10

Kerckebosch
12

C
Zigzag - Konijn / Ree
1

W
Duurzaamheid
11

2
evenwicht bos / bomen
3

1
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Elementen onderdeel van trimroutes (1 t/m 12)

Klimmen Eekhoorns

4
Oude beuken

Struiken /
Bessen 9
W

5/8
Dicht bij
grond - Heide

Springen Vlinders /
insecten
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Overzicht elementen trimroute

Benen rekken
7
6
Springen

Draaien
Zwaaien
12

C
Zigzag
1

W
W
Bokspringen
11

2
Evenwicht
3

24

1

Sportaanleidingen langs Kerckeboschlaan / Campus Zuid (1 t/m 12)

C

Calistanics

W

WeWatt bikes

Optrekken

Hoppen

9

10

W

4
Hindernissen

5/8
Opdrukken /
Buikspieren

trimroute elementen

1

5/8

10

2

6

11

3

7

12

4

9
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calisthenics
Bij jongeren uit de gemeente Zeist is het idee ontstaan om een Calisthenics Park te
realiseren. Deze groep sportieve jongeren en ouderen doet aan Fitness, Bootcamps en
Calisthenics en werkt aan een gezonde leefstijl.
Calisthenics betekent trainen met behulp van je eigen lichaamsgewicht en het is goed
voor je gezondheid. Buiten trainen in de gezonde buitenlucht. Het Calisthenics Park
biedt een sportieve omgeving voor jong en oud om te trainen, te bewegen en te
ontmoeten.

Principes:
- Vrije zone toestel: 10x7,60 met afgeronde hoeken (radius 1,5 meter)
- Calisthenics toestel BarManiaPro - In kleur RAL 9011 grafietzwart
- (Val)ondergrond - zwart kunstgras
- Plek voorzien van een aantal zitbanken type ‘Kerckebosch’ zoals bij CCZ
- Deels afgeschermd van het doorgaande fietspad door een lage haag.

geplaatst in zwart kunstgras

26

27

wUrck

architectuur stedenbouw landschap

