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NATUURINCLUSIEF WONEN  In de wijk Kerckebosch in Zeist wordt het thema “wonen in de 
natuur” daadwerkelijk voelbaar gemaakt.
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PLANKAART KERCKEBOSCH: EEN RAAMWERK MET ONTWIKKELVLEKKEN (SITUATIE JUNI 2019)

WONEN IN DE NATUUR   De wijk Kerckebosch te Zeist ondergaat een 
grote verandering. De elf grote flats die in het bos lagen worden vervangen 
en maken plaats voor een volledig nieuwe wijk met circa duizend 
woningen, opgezet conform het Scheggenmodel. In samenwerking met 
wijkontwikkelingsmaatschappij WOM en Kwaliteitsteam Kerckebosch 
maakte wUrck de deel-inrichtingsplannen 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.

Bij het ontwerpen van de openbare ruimte, maar juist ook bij de overgang 
tussen openbaar en privé, werd ernaar gestreefd het thema “wonen in de 
natuur” op elke plek daadwerkelijk voelbaar te maken. Dit geldt niet alleen 
voor het inpassen van de woningen. Ook langs de hoofdontsluiting, in de 
woonstraten en de verschillend vormgegeven natuurgebieden worden de 
specifieke kwaliteiten van deze bijzondere locatie bewaard.

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.

KAVELPASPOORTEN  Natuur stopt in Kerckebosch niet aan de kavelgrens. 
Ook voor woongebieden zijn inspanningen nodig om zoveel mogelijk bomen 
te sparen en zo het leefgebied voor eekhoorns, vleermuizen en diverse 
vogels boven de daken van de woningen te behouden. Kavelpaspoorten 
geven aan welke bomen, beplanting en hoogteverschillen in ieder geval 
behouden moeten worden, en op welke plekken er gebouwd mag worden.

Groene erfafscheidingen zoals beukenhaag, kamperfoelie- en 
klimopschermen, voor de hele wijk ontworpen, zorgen niet alleen 
voor visuele herkenbaarheid in de wijk, ze zijn tegelijkertijd leef- en 
voedingsgebied voor allerlei insecten en andere beesten. 

Transparante houten post-en-rail hekwerken zijn toegepast om de 
zichtbaarheid van heidegebieden te vergroten en het woongenot te 
verhogen. Tegelijkertijd verhogen ze de betrokkenheid van bewoners bij 
beheer en natuurontwikkeling.

ORGANISCH ONTWIKKELEN  Een stimulerend effect voor de bouwsector 
is de manier van organisch ontwikkelen. Je zou dit ook het verdienmodel 
van Kerckebosch kunnen noemen. Er worden steeds relatief kleine 
ontwikkellocaties aan de markt aangeboden. Ontwikkelende partijen 
worden uitgedaagd hierop in te schrijven met een visie op plek, markt, 
doelgroep en duurzaamheid. Het meest overtuigende concept wordt 
geïntegreerd in het totale plan van Kerckebosch.
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KERCKEBOSCH IN 2009



BEWONERS KOMEN THUIS IN EEN BOS. DE PARKEERPLAATSEN ZIJN UITGEVOERD MET NATUURLIJKE MATERIALEN (ARCHITECTUUR: MOLENAAR EN VAN WINDEN)
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Figuur	  3.3:	  Visie	  EcologieDE ECOLOGISCHE VISIE COMBINEERT EENHEID MET DIFFERENTIATIE

GRONDGEBRUIKSKAART: EEN UNIEKE BALANS TUSSEN BEBOUWD EN ONBEBOUWD



OP SOMMIGE PLEKKEN ZIJN DE BOSGEBIEDEN VERRIJKT MET OPEN HEIDEVELDEN WAARDOOR DE ECOLOGISCHE EN VISUELE KWALITEIT WORDT VERSTERKT
(ARCHITECTUUR: MIX, VERA YANOVSHTCHINSKY, BDG)

SAMENWERKING MET BEWONERS  Het plan is grotendeels integraal tot 
stand gekomen met de bestaande buurtbewoners. De sterk betrokken 
bewoners die veel van hun wijk en de natuur houden, zijn grotendeels 
ook de nieuwe bewoners van Kerckebosch geworden. Tijdens een aantal 
inspirerende bewonersavonden, onder leiding van de WOM en wUrck, is 
de basis voor het inrichtingsplan gelegd.

BEWONERS ZIJN ACTIEF BIJ HET INRICHTINGSPLAN BETROKKEN
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ENERGIEPLEIN  Een bijzonder element in het plan is het Energieplein, 
dat zich op de scholencampus bevindt. Met behulp van innovatieve 
technieken is een Wifi Hotspot gerealiseerd waar op een groene en sociaal 
duurzame manier stroom wordt opgewekt. Hier kan de jeugd internetten, 
hun mobiele telefoons opladen en vrienden ontmoeten.
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Scheggen (wonen)
Boswiggen
Heide
Plangebied

Bijzonder vormgegeven entreegebouw
Centrumvoorzieningen
Multi Functionele Accomodatie
Vrije kavels

Centrale ruimte, zoals pleintje, planstoen, etc 
‘Groene’ verbindingen en zichtrelatie met bos
Wandelroute
Geen aaneengesloten bebouwing, 
voorkanten gewenst

Hoofdontsluitingsweg met bus en 
vrijliggende fietspaden
Centrale ontsluiting tot scheg
Fietsroutes

A. In het plangebied Kerckebosch worden maximaal 1250 wo-
ningen gerealiseerd. De woningen omvatten verschillende 
woningtypologieën in verschillende marksectoren om een 
breed publiek de mogelijkheid te bieden zich in Kerckebosch 
te vestigen en zo een levensloop bestendige woonomgeving 
tot stand te brengen.

B. Nieuwe bebouwing in Kerckebosch zal in de vorm van een 
zestal scheggen geclusterd worden. De scheggen steken als 
vingers in het bos.

C. het bestaande heideveldje en eikenbosje zal behouden wor-
den en als een onderdeel van de groenstructuur opgenomen 
worden in het masterplan.

D. Tussen de scheggen worden boswiggen gemaakt welke 
enerzijds het bos tot diep in Kerckebosch laten doordringen 
en anderzijds de bebouwde scheggen onderling scheiden.

E. In aanvulling op de zes scheggen komt een zone met vrije 
kavels en kleinschalige appartementengebouwen als aan-
sluiting op Hoge Dennen’

F. Tussen de bestaande woningen van Hoge Dennen en de 
scheggen zal een zone gerealiseerd worden waarin maat-
schappelijke functies, scholen, een nieuwe Multi Functionele 
Accommodatie en het bestaande winkelcentrum samen-
gaan.

G. De scheggen hebben primair een woonfunctie. Bebouwing 
in de scheggen is gericht op zoveel mogelijk interactie met 
het omringende bos.

H. bij de entree van 5 scheggen wordt een bijzonder vormgege-
ven entreegebouw gepositioneerd, dat de entree naar scheg 
markeert. 

I. Vanuit het centrum van de scheggen is middels openingen 
zicht gecreëerd op de boswiggen. De relatie met het bos 
wordt hiermee versterkt en tastbaar gemaakt binnen in de 
scheggen.

J. Aan het eind van iedere scheg wordt een transparante en 
informele overgang naar het buitenbos te creëren. Het bos 
dringt hier als het ware tussen de bebouwing door de scheg 
binnen.

K. Gemeenschappelijke openbare ruimtes (zoals pleintjes, 
plantsoentjes, etc) binnen de scheggen bieden de mogelijk-
heid tot ontmoeting en interactie tussen de bewoners.

L. de voorzieningenzone zal functioneel en ruimtelijk versterkt 
worden door de toevoeging van een Multi Functionele Ac-
commodatie en eventueel een Brede School, zorgvoorzienin-
gen, etc.

M. Het karakter van de voorzieningenzone, bestaande uit pavil-
joen-achtige gebouwen, onderling gescheiden door bos, zal 
ruimtelijk behouden en versterkt worden door nieuwe toe-
voegingen op eenzelfde wijze te positionering

N. Het scholenlaantje zal in opzet en karakter doorgetrokken 
worden zodat er een sterke verbinding met de CCZ school tot 
stand komt.

Ruimtelijke essentie kaart
Kerckebosch, Zeist
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Bosgaarde, Zeist
Ontwikkelscenario

Beeldkwaliteit

Kavelpaspoort 
“SCHEG 5 - BOUWVLAKKEN 5C EN 5D”

Bestemmingsplan

de ontwikkellocatie ligt in de bestemming “Woongebied - 1” van het vigerende 
bestemmingsplan. Meer informatie onder: http://www.kerckeboschzeist.nl/downloads/

Beeldkwaliteit

Het beeldkwaliteitplan Kerckebosch wordt als bijlage bij de uitvraag mee gestuurd.
Het kwaliteitsteam Kerckebosch door wie alle bouwplannen getoetst worden, geeft als advies 
mee:
“De sociale woningbouw fase 3 is gesitueerd in woongebied 3 / Stuifduinen (mgw naast al 
gerealiseerde sociale mgw) en in woongebied 5 / Bosgaande (egw naast in aanbouw zijnde 
egw in de vrije sector).
Voor beide ontwerpen is het belangrijk dat aangesloten wordt op kwaliteit, materiaalgebruik 
en kleur van hetgeen in deze woongebieden is gerealiseerd, respectievelijk dat de ontwerpen 
“familie” zijn van mgw Vossenburg en egw Booming.”

centraal speelplein

booming

Seyster Sijs

Openbare ruimte

Doel is het om eenheid in de openbare ruimte voor heel Kerckebosch te creeren. Hiervoor 
vormen de Inrichtingsprincipes Kerckebosch de basis. Deze worden als bijlage bij de uitvraag 
mee gestuurd.

verbeelding “booming”

klinkerbestrating en parkeren tussen bomen

materialistaie “booming”

verbeelding “Seyster Sijs”

asfaltvoetpad met parelgrind afgestrooid

bouwen in het bos bij “booming”

N

10m 15m5m

schaal 1:250 (A1) 20 februari 2015

Stappenplan INRICHTINGSPRODUCTEN buiten gebied Kerckebosch Zeist
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VAN KAVELPASPOORT NAAR UITVOERING

DE ORGANISCHE ONTWIKKELING VAN KERCKEBOSCH WORDT MOGELIJK GEMAAKT DOOR DE TOEPASSING VAN EEN GEDETAILLEERD STAPPENPLAN
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PRIVÉ EN NATUUR GAAN NAADLOOS IN ELKAAR OVER: VANUIT DE VOORDEUR STAAN BEWONERS DIRECT TUSSEN DE HEIDE EN HET BOS. (ARCHITECTUUR: MIX)

EEN SLIM MAAIVELDONTWERP ONTTREKT PARKEREN AAN HET ZICHT (ARCHITECTUUR: BDG)



ELKE NIEUWE BEWONER VAN KERCKEBOSCH KRIJGT EEN GRATIS LIDMAATSCHAP VAN HET UTRECHTS LANDSCHAP AANGEBODEN

HET ENERGIEPLEIN BIJ DE SCHOLENCLUSTER LEVERT ALS OPENBARE RUIMTE EEN BIJDRAGE AAN EEN DUURZAME TOEKOMST (ARCHITECT MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM: JWA)



Ke
rc

ke
bo

sc
h

Ze
ist

NATUUR EN BEWONERS KOMEN SAMEN IN DE WIJK (ARCHITECTUUR: MIX)



DE HOOFDONTSLUITINGSWEG VAN KERCKEBOSCH, DE KERCKEBOSCHLAAN, WORDT OP SFEERVOLLE WIJZE VERLICHT MET ‘ROODKAPJES’

EEN VAAK GEHOORDE OPMERKING IS DAT WONEN IN KERCKEBOSCH EEN VAKANTIEGEVOEL OPROEPT


