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introductie:

• Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) Kerckebosch BV

• Gemeente Zeist en Woongoed Zeist elk 50% aandeelhouder

• Stichting Utrechts Landschap als belangrijke partner

• WOM is een uitvoeringsorganisatie en heeft een eigen verantwoordelijkheid     
(power en drive); projectbelang staat voorop!

Kerckebosch Zeist: (natuur)inclusief in alles (beleving, buitenruimte, wonen, kunst)

• inspiratiepresentatie Kerckebosch Zeist als aparte PDF beschikbaar

• www.kerckeboschzeist.nl / e.roelofsen@kerckeboschzeist.nl

met bewoners: ontwikkelen en realiseren (kerncijfers) en samen verder (DNA & 
samenwerking)

lessons learned > ook kaders vragen om verandering en vernieuwing (juist nu!)

altijd denken in wat WEL mogelijk is

http://www.kerckeboschzeist.nl/
mailto:e.roelofsen@kerckeboschzeist.nl


Kerckebosch Zeist







actuele plankaart



Kerckebosch in cijfers

• Kerckebosch gaat richting 1.000 woningen (was 700 sociale woningen)

• ruim 50% (!) sociale sector, rest van starterswoningen tot aan vrije kavels

• woningen met en zonder tuin, deels zelfvoorzienend (elektra, water)

• ruim 100 zorgwoningen (goedkoop en duur)

• winkelcentrum

• scholencampus

• multifunctioneel hart van de wijk (binnen en buiten)

• (natuur)inclusief duurSaam zit in alle haarvaten van Kerckebosch! 

dankzij financiële crisis en succes is heel veel mogelijk



duurSaam (natuur)inclusief Kerckebosch

een duurzame en (natuur)inclusieve ontwikkeling doe je samen!

bewoners – bezoekers – gemeente – corporatie – Utrechts Landschap

niet alleen EPC en GPR (hardware), vooral ook ruimtelijke / groene en 

sociale duurzaamheid

voorbeelden (beleving - €€€ - circulair - samen sterker)





wifi bank: beleving & educatie

free wifi

stroom van plantjes, 
zon en bewegen 

energieplein app

dit lost onze 
energieprobleem 
niet op maar maakt 
wel (leuk) bewust!



straatverlichting: stand alone & solar



“Herman” de stroomverdeler

systeem om zonnestroom 100% 
ten goede te laten komen aan 

bewoners (sociale huur)



natuurinclusieve Kerckeboschlaan

geen ondergrondse infrastructuur

vanzelfsprekend regenwaterinfiltratie

bescherming boomwortel door “zwevende” aanleg



damwanden van natuurlijk materiaal



natuurinclusieve erfafscheidingen



natuurinclusief spelen



natuurinclusief
spelen



duursaam
met UL

overeenkomst 
natuur en bos

Dag van het 
Landschap

bedrijfsvriend

beschermheerschap







kwaliteit sociaal = vrije sector
zorg voor woning & groene omgeving



bijzondere woningen
bomen altijd dichtbij
groen & verkoeling



zorgwoningen
groen & rust & voorzieningen



brede school
groen – spelen – leren 



kunst in Kerckebosch



organisch hebben we
Kerckebosch ontwikkeld



samen maken we
Kerckebosch nog beter



• kaders blijven belangrijk maar afwijken mag/moet, een WOM biedt 
daarbij kansen evenals de huidige crisis (gelijk de financiële crisis)

• bestuurlijke en ambtelijke LEF en VERTROUWEN is noodzakelijk 
(sturen op onderlinge samenwerking en eigenaarschap)

• langjarig commitment is essentieel (vasthouden projectbelang)

• bewoners zijn de ambassadeurs van de duurSame (natuur)inclusieve 
wijk

• 5% extra (GROEN)  inspanning aan de voorkant van de ontwikkeling 
leidt tot een veelvoud daarvan aan financieel (vastgoed, €€€) en 
maatschappelijk rendement (gezondheid, welzijn, politie)

• natuurinclusief gaat niet alleen over locatie maar vooral ook over 
participatie en communicatie!

lessons learned



participatieverhaal 
halen 2020


