Bouwnieuws 1- februari 2012
De komende jaren wordt Kerckebosch vernieuwd. Een wijk met zeven gevarieerde buurten
aan de rand van bos en hei en met nieuwe voorzieningen dichtbij. Nieuwbouw betekent
echter ook dat de wijk de komende jaren in het teken van bouwen en slopen staat. Met dit
Kerckebosch-bouwnieuws willen we u informeren over de concrete werkzaamheden.
Voor vragen kunt u terecht bij het Informatiecentrum Kerckebosch.

www.kerckeboschZEIST.nl
Op woensdag 29 februari starten we met de voorbereiding van de nieuwbouw voor de eerste
fase. We kappen uitsluitend de bomen waar een vergunning voor is. De benodigde kap voor
het heideveld is op verzoek van de rechter voorlopig uitgesteld. De werkzaamheden bestaan
globaal uit het kappen van struiken en bomen, aanlegen van (bouw)wegen en
graafwerkzaamheden voor het aanleggen van de kabels, leidingen en riolering.

Bomenkap start
Vanaf woensdag 29 februari starten de kapwerkzaamheden. Op de kaart op de achterzijde
staan de gebieden gearceerd waar wordt gewerkt. De aannemer werkt van woensdag 29
februari tot en met maandag 5 maart, van 7.00 tot 19.00 uur. Zondag 4 maart wordt er niet
gewerkt. Het werk gebeurt zoveel mogelijk tegelijk om de overlast van de
kapwerkzaamheden te beperken in de tijd. Tijdens deze dagen zijn er drie grondploegen en
twee zaagmachines aan het werk.

Hoe lang zijn we aan het werk?
In totaal duurt het vier weken om de bomen te kappen, op te ruimen en af te voeren.
De bomen worden eerst gemarkeerd. Vervolgens wordt de onderlaag met de hand weggehaald
en de stam machinaal afgezaagd en op maat gemaakt. Van 5 maart tot ongeveer 23 maart
worden de bomen met vrachtwagens afgevoerd. In deze periode wordt ook het takhout
versnipperd en met containers weggereden. In deze laatste weken wordt er 8 uur op een dag
gewerkt.

Veiligheid voorop
Meer informatie:
Wilt u meer informatie over de
bouwwerkzaamheden in de wijk?
Kijk op www.kerckeboschzeist.nl. Of bezoek
ons informatiecentrum op de Graaf
Lodewijklaan 15. Van 29 februari tot en met 5
maart is het informatiecentrum van 10.00 tot
17.00 uur open (m.u.v. zondag).
Voor gedetailleerde vragen is de
landschapsarchitect op woensdag 29 februari
t/m donderdag 1 maart aanwezig tussen 15.00
en 17.00 uur. Op de weken erna is het
informatiecentrum geopend op dinsdag- en
donderdagmiddag tussen 13.00 en 17.00, zoals
gebruikelijk. U kunt ook bellen met: 0306940229 en een afspraak maken. U kunt ons
ook volgen op twitter (#kerckebosch) en
Facebook (Kerckebosch).

Veiligheid staat voorop. Wij zetten het gebied waar gekapt wordt af met lint en bouwhekken.
Dit betekent dat u in dit gebied deze periode niet meer kunt wandelen of verblijven. Het is
verboden het werkgebied te betreden omdat het echt te gevaarlijk is. Dus let ook op uw
kinderen want spelen op een bouwterrein is nu eenmaal uitdagend. Alleen met uw hulp
houden we het samen veilig en voorkomen we ongelukken.

Verkeersroute bouwverkeer
Op twee manieren gaat het bouwverkeer het gebied in: via de Margrietlaan, aan de kant van
de Marijkelaan en via de Graaf Lodewijklaan, tegenover het informatiecentrum in de kerk. De
vrachtwagens met boomstammen en houtsnippers die de wijk uitgaan zullen Kerckebosch en
Hoge Dennen zoveel mogelijk te mijden. De route is op de kaart aangegeven (zie achterzijde).
Wij vragen uw begrip voor de overlast en verzoeken u ook om alert te zijn.

Markering bomen
Voordat de aannemer start met kappen worden de bomen per dag gemarkeerd. Deze
markering zorgt ervoor dat bomen die we willen behouden niet worden gekapt.
Toezichthouders zien er de hele week op toe dat dit zorgvuldig gebeurt zoals vastgelegd in
een bomenkaart. Deze kaart kunt u bekijken in het Informatiecentrum. Ook gaat er voor de
kap een ecoloog met de aannemer door het gebied om nog aanwijzingen te geven bij het werk.

Bomen apart gehouden
Ongeveer 150 bomen blijven in de wijk en worden tijdelijk opgestapeld. De Boswerf gaat
hiermee samen met scholen en bewoners leuke dingen voor de wijk van maken zoals
pickniktafels, sculpturen en vogelhuisjes. Ook worden ze waar mogelijk ingezet voor de nog
aan te leggen speeltuin. Net gekapt hout moet wel eerst nog een jaartje drogen voordat het
kan worden bewerkt. In het gehele traject zal aandacht besteed worden aan educatie over
bomen, hout en alles wat daarbij komt kijken.
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