Bouwnieuws 2- April 2012
Met dit nieuwsbericht willen we u informeren over de voortgang van de
wijkvernieuwing en de concrete bouwwerkzaamheden. Voor vragen of
opmerkingen: kom naar het Informatiecentrum Kerckebosch aan de
Graaf Lodewijklaan 15 (dinsdag- en donderdagmiddag).
Of bel met 030-6940229.

www.kerckeboschZEIST.nl
Bouwvoorbereiding gestart

Na de bomenkap is de aannemer Van Oostrum direct aan de slag gegaan met
de verdere bouwvoorbereidingen. Er zijn bouwhekken geplaatst, de
boomwortels (stobben) worden uitgegraven en afgevoerd naar het Goois
natuurreservaat. Sommige bomen staan extra tussen de hekken als
bescherming. Op enkele plekken is de strooisellaag afgegraven en zie je hoe
de toekomstige wegen door het bos gaan lopen. De volgende stap is het
weghalen van het oude riool en vervangen voor een nieuw riool. En de
nutsbedrijven zullen ook de kabels en leidingen leggen. Dit werk gaat door tot
ongeveer half juli als de nieuwe bestrating is geasfalteerd.

Graaf Lodewijklaan voor Damiaanschool deels afgesloten

Deze week wordt de Graaf Lodewijklaan deels afgesloten voor het vervangen
van het huidige riool en plaatsen van nieuwe rioolputten. Het gaat om het deel
tussen de kruising met de Waldeck Pyrmontlaan tot aan de Damiaanschool.
Ook wordt er riool gelegd naast de Damiaanschool, voor de toekomstige
nieuwbouw van buurt 3 (Stuifduinen).
1. Van woensdag 18 april tot en met 20 april wordt de kruising met de
Waldeck Pyrmontlaan voor de helft opengebroken. Vanaf maandag 23
april gaat ook de weg voor de school eruit om het riool te vervangen. Dit
duurt ongeveer twee weken. Dan wordt de weg weer afgedekt met puin
om later te asfalteren. De school blijft per voet en fiets bereikbaar met
afdekplaten. We vragen de ouders om hun auto kort te parkeren op de
Graaf Janlaan want parkeren voor de school is niet mogelijk. Voor de
veiligheid van uw kinderen worden overal bouwhekken geplaatst.
2. Van 23 april tot en met half juli wordt de Graaf Lodewijklaan afgesloten
vanaf de hoek Irenelaan tot aan de kruising met de Waldeck Pyrmontlaan
voor doorgaand verkeer. Voetgangers, fietsers en automobilisten worden
omgeleid langs de Graaf Janlaan. Voetgangers kunnen via het bos
doorsteken maar dit wordt wel ontraden met het vele bouwverkeer.

Overige werkzaamheden
In de week van 21 mei wordt de Graaf Adolflaan kort opengebroken om een
Toost op Oost
Op 12 mei is het jaarlijkse wijkfeest
Toost op Oost. Dit keer rond het
informatiecentrum aan de Graaf
Lodwijklaan 15 en het Ireneplein.
Heeft u vragen, we zijn die middag
geopend van 14.00 tot 17.00 uur. En
we organiseren ook een
rondwandeling door het gebied met
een toelichting op de nieuwbouw.
Kijk op www.kerckeboschzeist.nl voor
het programma.

nieuw riool te plaatsen. Dan komt er een omleidingsroute voor fietsers en
auto’s van maximaal 3 dagen via het winkelcentrum (Hoog Kanje en Prinses
Marijkelaan).

Half juni wordt ook de Prinses Marijkelaan drie dagen afgesloten in verband
met rioolwerkzaamheden. Dan wordt het verkeer tijdelijk via de Anna
Palownalaan en Sophialaan omgeleid. De Berk blijft gewoon bereikbaar via de
Prinses Margrietlaan.
Het bouwterrein is door de aannemer zorgvuldig afgezet met bouwhekken.
Natuurlijk blijft een deel van het binnenbos toegankelijk voor wandelaars.
Maar blijft u opletten en kom niet achter de bouwhekken. Dat is en blijft
verboden toegang. En let op uw kinderen, het bouwterrein is geen speelplek.
Op de website www.kerckeboschzeist vindt u onder eerste fase steeds het
laatste nieuws over de bouwwerkzaamheden.
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