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Woningen Hei en Jij

KERCKEBOSCH GROEIT!
Kerckebosch wordt steeds mooier. En
mensen willen hier graag wonen. De
contouren van de wijk tekenen zich
steeds duidelijker af. Tussen het hoge
groen van bomen die kris kras door de
wijk staan, rijzen nieuwe woningen op. In
appartementengebouwen, op vrije kavels
of in een rij. Waar voorheen de flats aan
de Prinses Irenelaan stonden, is nu vrij
zicht op het bos dat erachter verscholen
lag. Op de nieuwe bouwlocatie resteren
alleen nog zand en grote bergen puin.

Langzaam groeit de wijk naar zijn
definitieve vorm. Pak de fiets of wandel
rond, kijk en geniet!

Overlast

Er gebeurt veel in Kerckebosch. Een
aantal bewoners geniet al van hun
nieuwe huis, anderen ondervinden helaas
nog overlast van de bouw en het breken
van puin. We realiseren ons dat dit veel
geduld en begrip vraagt van bewoners.
Hou ons daarom op de hoogte. Zo blijven
we in contact en kunnen we zoeken naar
mogelijke oplossingen. Op de achterkant
van deze nieuwsbrief staan de contactgegevens.

MELD JE AAN!

NIEUWS DIGITAAL
Kerckebosch wil zo duurzaam mogelijk zijn.
Daarbij past ook meer digitaal informeren.
Dat scheelt niet alleen papier, bomen en
geld, we kunnen ook sneller berichten.
Daarom is dit de laatste huis-aan-huis
nieuwskrant. In plaats daarvan komt een
digitale nieuwsbrief. Met actuele berichten
over wonen, werken, spelen en leren in
Kerckebosch.
OP DE HOOGTE BLIJVEN? MELD JE AAN!
Vul het formulier in op
www.kerckeboschzeist.nl
of stuur een e-mail naar
info@kerckeboschzeist.nl
			
met je naam en e-mailadres. Dan ontvang je
voortaan al het nieuws over Kerckebosch
snel en digitaal. Al eerder aangemeld? Dan
hoeft dat niet opnieuw.

MEER WETEN?
KIJK OP
ONZE WEBSITE
Artist impression buitenterrein CCZ van bureau wUrck

DUURZAME
INRICHTING VOOR
SCHOOLTERREIN
Het buitenterrein bij het Christelijk
College Zeist (CCZ) en Binnenbos (tussen
de Graaf Adolflaan en Hoog Kanje) krijgt
een duurzame inrichting. Het ontwerp
bestaat uit ronde, organische vormen met
nieuwe planten, bomen en bestrating. Ook
is er ruimte voor innovatieve systemen die
schone energie opwekken. Energie bedoeld
voor een wifi-hotspot op het plein, waar
leerlingen hun mobiel kunnen opladen.

STROOM UIT PLANTEN

OPEN KARAKTER

Een voorbeeld van een groene technologie
is Plant-E. Dit systeem wekt stroom op
uit levende planten. Een veelbelovende
techniek waarmee in Kerckebosch wordt
geëxperimenteerd. Behalve stroom
voorziet Plant-E ook in eetbare planten en
kruiden die straks als ingrediënt worden
gebruikt bij de horecaopleiding van CCZ.
Op het plein komt ook een pannaveldje
met energy-floortegels. Deze tegels wekken energie op door loopbewegingen. Een
zonnepaneel in de vorm van een bloem
levert zonne-energie.

De hekken rond het nieuwe terrein verdwijnen, zodat het straks ook toegankelijk
is ná schooltijd. Nog voor de zomervakantie begint de aannemer met voorbereiden
en hij werkt de hele zomer door. Na de
vakantie zijn veel faciliteiten aangelegd en
is de school weer goed bereikbaar. Bomen
en planten krijgen in het najaar hun plek.

BINNENBOS NA ZOMER OPEN
Nog even en het gebouw Binnenbos is klaar. Binnenbos (aan Hoog
Kanje) is straks dé ontmoetingsplek van Kerckebosch. Gastvrij en
veelzijdig. Met een wijkservicepunt en gezondheidscentrum, een
muziekschool, sportzalen en zaalverhuur. En een horeca waar
leerlingen van het CCZ kunnen oefenen. Op de 1e en 2e etage hebben
42 cliënten van Abrona hun woning. Het buitengebied krijgt vanaf
juni een nieuwe inrichting die aansluit op het schoolterrein van
CCZ.

EERSTE HUURDERS NEMEN INTREK

Binnenbos in aanbouw

In de zomervakantie nemen muziekschool Backstage en de cliënten
van Abrona als eerste hun intrek. Ook de gymzalen zijn dan klaar
voor gebruik. Daarna volgen de andere voorzieningen één voor één.
In het najaar is Binnenbos compleet. Dan kun je er als bewoner
terecht voor wijkinformatie, doktersadvies, muziekles, een kop
koffie, een gezellig praatje, et cetera.

WERK IN DE WIJK
Klimmen en klauteren op boomstam op de hei

SPELEN IN KERCKEBOSCH

Slopen, breken, metselen en de vlag hijsen. Overal
wordt gewerkt in Kerckebosch. Kijk voor actuele
bouwinformatie en de plankaart met de nieuwbouw
op www.kerckeboschzeist.nl

De Bosrand (Prinses Mariannelaan)

Spelen is plezier maken, bewegen, ontdekken, fantaseren en uitproberen.
Spelen is belangrijk voor een kind, groot en klein. Daarom krijgt
Kerckebosch verschillende speelplekken. Dit zijn geen keurig ingerichte
speeltuintjes, maar plekken die geleidelijk overgaan in natuur. Soms met
een glijbaan of schommel. Maar ook met kronkelpaadjes en elementen als
water, zand, keien en een boomstam.

(Oud)bewoners van Kerckebosch namen 30 mei
tijdens het Vlaktefeest afscheid van hun oude
woning. 13 gezinnen bouwen hier straks hun
droomwoning op een eigen kavel waar eerst nog flats
stonden.

BEWONERS KIEZEN ONTWERP

De eerste vrije kavels zijn in aanbouw. In augustus is
de eerste woning klaar. De bouw van De Bosvlinders
start in oktober 2015.

De eerste buurt die een speelplek krijgt is De Boswachterij. Bewoners uit de
nieuwe buurt konden kiezen uit drie varianten. Het winnende ontwerp
bestaat uit een glijbaan, apentouw, duikelrek en minischommel. Ook
bewoners van Bosgaarde mogen hun voorkeur voor een ontwerp doorgeven.
Eind juni is bekend hoe de nieuwe speelplek in Bosgaarde eruit komt te zien.

SPEELPLEKKEN VOOR DE WIJK
In het hart van Kerckebosch zijn rond de scholen speelvoorzieningen voor de
hele wijk gepland. Kinderen tot 12 jaar kunnen op het terrein naast de Brede
School en Stuifheuvel terecht. Hier komen de kegelhuizen en het
vulkaanspeeltoestel die nu bij de BZO in de Prinses Irenelaan staan. Het
terrein bij het CCZ wordt ingericht voor kinderen van 12 jaar en ouder. En
voor avonturiers die liever hutten bouwen en verstoppertje spelen zijn er bos
en hei. Meer weten? Download het Speelplan: www.kerckeboschzeist.nl

Bij de Hoge Dennen (Graaf Lodewijklaan)

Op de Hei (Prinses Maximalaan)

De bouw van Life in the Woods is volop bezig. De
laatste appartementen zijn in verkoop, start bouw is
in september. Op de vrije kavels wordt flink gebouwd.

Stuifduinen (Pr. Catharina Amalialaan)

Bewoners van de 26 rijwoningen van Hei & Jij krijgen
binnenkort de sleutel. De bouw van MeerZeist en
BinnenBuiten is in volle gang. Oplevering van beide
projecten is dit jaar.

De Hout (Prinses Arianelaan)

De laatste woning van Dudok is in aanbouw.

BESTEMMINGSPLAN
TER INZAGE
Op 28 april 2015 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Partiële herziening Kerckebosch
gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt
van 28 mei tot en met 9 juli ter inzage.
Kijk voor informatie op www.zeist.nl en
www.ruimtelijkeplannen.nl (vul de postcode in
op de site).

Bosgaarde (Prinses Alexialaan)

Bewoners van de 23 rijwoningen van Booming!
kregen in mei de sleutel. In mei vierden toekomstige
bewoners de feestelijke start van de bouw van 50
huurappartementen voor Seyster Veste. De bouw
duurt ongeveer een jaar. Huurster van bouwnummer
001 plaatste de eerste paal.

De Boswachterij (Prinses Marijkelaan)

BAM Woningbouw startte in april met de bouw van
10 eengezinshuurwoningen.

NIEUWE EIGENAAR
NATUUR IN DE WIJK

26 JUNI WIJKWANDELING KERCKEBOSCH

Tussen de zes nieuwe buurten liggen de bosgebieden van het
‘binnenbos’ van Kerckebosch. Nu nog eigendom van de WOM,
straks is het Utrechts Landschap eigenaar. Op 25 juni is de feestelijke ondertekening van de koopovereenkomst. Dit is de eerste
keer dat het Utrechts Landschap natuur midden in een woonwijk
gaat onderhouden en beheren. Iets waar we super trots op zijn.

WEEK VAN DE NATUUR
Deze mooie samenwerking vieren we met de Week van de Natuur,
van donderdag 25 juni tot 2 juli. Kijk voor een overzicht van
activiteiten op www.kerckeboschzeist.nl

Wandel mee en ontdek meer over de ontwikkeling van nieuwbouw
en natuur in Kerckebosch. Met landschapsarchitect Paul Kersten
van bureau wUrck. Start: 15.30 uur bij het Informatiecentrum.
Duur wandeling: ca 1,5 uur. Extra wandeling om 18.30 uur bij
voldoende animo. Aanmelden via info@kerckeboschzeist.nl

WELKOM VOOR BEWONERS NIEUWBOUW
Alle bewoners die naar een nieuwe woning in Kerckebosch verhuizen krijgen 1 jaar lang gratis Beschermerschap van het Utrechts
Landschap. Zo leer je als bewoner de natuur om je heen nog beter
kennen. Meer weten over het Utrechts Landschap?
Kijk op www.utrechtslandschap.nl

BOUW BREDE SCHOOL VERTRAAGD
De bouw van de Brede School is vertraagd door een tegenslag bij de aanbesteding. Het verschil
tussen de geraamde kosten door de architect en de offertes van vier aannemers was te groot.
Gekeken wordt hoe het ontwerp van de school kan worden aangepast zodat alles binnen het
budget past. Ook het ontwerp voor de buitenruimte wordt aangepast. Hou voor de laatste stand
van zaken www.zeist.nl , www.kerckeboschzeist.nl en de social media in de gaten.

COLOFON
Nieuwskrant Kerckebosch Zeist is een uitgave van
de Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch.
Oplage 3.000.
Hoewel de inhoud met zorg is samengesteld,
kun je hier geen rechten aan ontlenen.

MEER INFORMATIE?
Informatiecentrum Kerckebosch,

OPROEP

AANMELDEN
DIGITAAL
NIEUWS
Weten wat er speelt? Meld je aan
voor de digitale nieuwsbrief via
www.kerckeboschzeist.nl

WIJKVERENIGING
ZOEKT BEWONERS
Kerckebosch is in beweging. Hoe zorg
je dan voor een veilige, leefbare en
gezellige wijk? Zes nieuwe bewoners
denken hierover na, samen met de
WOM en gemeente. Zij zijn op zoek naar
huidige en toekomstige bewoners om
Wijkvereniging Nieuw Kerckebosch i.o.
te versterken. Alle input en ideeën zijn
welkom.
Voor aanmeldingen en vragen, bel
Miranda Rothkrans op 06-2678 0277
of mail naar
onlineplatformkerckebosch@gmail.com

Graaf Lodewijklaan 15
3708 DM Zeist
Telefoon 030-694 02 29
E-mail info@kerckeboschzeist.nl

OPENINGSTIJDEN
dinsdag en donderdag, van 13 tot 17 uur.
Of maak een afspraak buiten openingstijden.

www.kerckeboschzeist.nl

