De aannemer is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg
van drie nieuwe verkeersplateaus (lange drempel) en de aanpassing van de
bestaande verkeersplateaus op de Kerckeboschlaan.
Verwachte overlast
In september zijn er asfalteringswerkzaamheden. Sommige wegen zijn daarom
tijdelijk afgesloten. Gele borden geven de omleidingsroute aan. Volg de
aanwijzingen op de borden om thuis te komen. De exacte data van de
asfalteringswerkzaamheden leest u ook op de bebording.

Natuurburen zijn overal te vinden in Kerckebosch. Niet alleen mensen, maar ook
dieren. Tijdens de vorige excursies keken we naar natuurburen die in de natuur in
de wijk leven, zoals vogels, planten en insecten. Nu gaan we op pad als het donker
wordt, want dan worden andere natuurburen actief. Vleermuizen! Ga je mee op
avontuur?

Donderdag 7 september | Feestelijk 'inzitten' herinneringsbank
Op het nieuwe heideveld in Kerckebosch staat sinds kort een herinneringsbank.
Gemaakt van materialen uit de oude flats van de Prinses Irenelaan en Prinses
Margrietlaan. De bank staat symbool voor het gedeelde lief en leed in de oude
wijk. Op donderdag 7 september van 17.00 – 18.00 uur zijn alle (oud)bewoners
van harte welkom om de bank feestelijk 'in te zitten', met een hapje en een drankje.
Donderdag 28 september | Onthulling totempalen
Tijdens een bijzondere wandeling onthullen we donderdag 28 september zeven
nieuwe totempalen die rondom de scholen en Binnenbos staan. Om 14.15 uur
start de wandeling met een welkomstwoord en achtergrond van de totempalen
door wethouder Marcel Fluitman en de kunstenaars 'Space Cowboys'. Op elke
locatie staan we stil bij een kort ritueel of verhaal en de onthulling van de totem. Na
afloop is er een hapje en drankje bij Binnenbos. We verzamelen om 14.00 uur bij
Binnenbos aan Hoog Kanje 186. Loop ook mee en maak kennis met dit bijzondere
nieuwe kunstproject in de wijk.

Dikkebandenraces, skaten op een afgesloten straat, de grootste krijttekening van
de wijk, spelletjes en een gezellige picknick. Kom ook naar de eerste
straatspeeldag in Kerckebosch!
Voor alle bewoners die graag spelen en ontmoeten organiseert de wijkvereniging
Kerckebosch samen met de jeugdwijkraad en enkele andere actieve organisaties
in Kerckebosch op zondag 24 september een straatspeeldag van 14.00 tot 17.00
uur. Aansluitend is er voor de hele buurt een picknick tot +/- 18.30 uur, waarbij het
principe "bring your own" geldt.

Een wijk vernieuwen is een omvangrijke klus. Tal van partijen zijn betrokken en
werken samen. Wie zijn die mensen die het nieuwe Kerckebosch Zeist vorm
geven? Maarten den Hartigh van Utrechts Landschap vertelt over zijn rol.
Hoe vind je het om aan de vernieuwing van de wijk mee te werken?
'Heel interessant. Een woonwijk die helemaal tussen beschermd natuurgebied ligt
is erg innovatief. Ik zie daar een hele duurzame en groene toekomst in. Daar hoort
wel een goede informatievoorziening bij, want natuurbeheer is een gecompliceerd
onderwerp wat veel vragen oproept bij bewoners. Bijvoorbeeld vragen over
waarom tuinafval zo schadelijk is voor natuur? Waarom mag mijn hond niet los?
Of, waarom worden er soms bomen gekapt? Allemaal terechte vragen, en hopelijk
komen er nog veel meer. Dan sta ik klaar om antwoord te geven.'

"Ik zie hier van die stoeltjes met trappers in het midden, wat moet ik mij daarbij
voorstellen?" Tijdens een wandeling door de wijk langs de duurzame projecten in
Kerckebosch krijgt Sjoerd Gillissen, student Journalistiek aan de Hogeschool van
Journalistiek, antwoord op deze en andere vragen van Evert-Jan Roelofsen,
directeur Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch.
Duurzaamheid wordt steeds belangrijker en we zijn trots dat Kerckebosch als
voorbeeld wordt gezien in dit interview en filmpje.

Door de nieuwe inrichting van Kerckebosch zijn de volgende verkeerssituaties
gewijzigd:
De aansluiting Hoog Kanje, vanaf de kruising met de Kerckeboschlaan,
richting de Prinses Margrietlaan, is vervallen voor autoverkeer. De route
blijft toegankelijk voor fietsers en voetgangers.
Waldeck Pyrmontlaan tussen Graaf Lodewijklaan en Graaf Janlaan is
fiets- en wandelpad.

Kerckebosch is een gewilde wijk om te wonen. Op de hoogte blijven van de
nieuwste projecten? Meld u aan als belangstellende.
Start verkoop laatste 6 kavels medio september 2017
Medio september start de verkoop van de voorlopig 6 laatste vrije kavels in
Kerckebosch. De kavels liggen in de buurt 'Bij de Hoge Dennen' en hebben een
oppervlakte tussen de 800m2 en 1.100m2. Meld u aan als belangstellende en blijf
op de hoogte van het laatste verkoopnieuws via de kavelwebsite.

5 september: Natuurburenexcursie vleermuizen luisteren
7 september: 'Inzitten' herinneringsbank
24 september: Straatspeeldag Kerckebosch
28 september: Onthulling totempalen
4 november: Natuurwerkdag Kerckebosch

Meer informatie: Informatiecentrum Kerckebosch, Graaf Lodewijklaan 15, Zeist.
W www.kerckeboschzeist.nl E info@kerckeboschzeist.nl T 030 - 694 02 29
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