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Zeist Kerckebosch 
ondergaat een grote 
transformatie. Tussen het 
bos en de heide hebben 
jaren 60-huurflats plaats 
gemaakt voor duurzame 
woningbouw en 
zorgvuldig aangelegde 
natuur. 
Op een manier die 
uniek is in Nederland: 
organisch en 
zorgvuldig met een 
menselijke maat. 
Wonen in nieuwbouw 
in Kerckebosch Zeist 
betekent wonen in 
verbinding met het bos.
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Duurzaam omgaan met materialen en energie

De nieuwbouwwoningen in Kerckebosch passen in en bij de omgeving 

door het gebruik van zoveel mogelijk natuurlijke bouwmaterialen. 

Daarnaast zijn er diverse energie-aanpassingen waardoor bewoners 

aanzienlijk kunnen besparen op de stijgende energiekosten. Ook 

aan de totale duurzame prestatie van de huizen worden hoge eisen 

gesteld. Een groot deel van de woningen in Kerckebosch zijn ook 

gasloos. In de basis zijn de woningen al voorzien van zonnepanelen en 

een warmtepomp. In Elix willen wij nog een stap verder gaan met een 

uitgesproken ambitie op de thema’s zijn delen, gezondheid en natuur. 

Circulair bouwen

Nieuwbouwplan Elix is uniek: hier krijgen aankomende bewoners de

hand in duurzaam wonen, in bouwen voor de

toekomst. Het idee is dat bewoners gezamenlijk de inrichting van 

het gemeenschappelijk plangebied bepalen. De woningen worden 

individueel afgestemd op de woonwensen. Hiervoor worden 

werksessies georganiseerd met het totale Elix projectteam.

Daarnaast zal er aandacht zijn voor circulair bouwen:

door gebruik te maken van natuurlijke, hergebruikte

en herbruikbare materialen waarbij de bewoners

bijdragen aan de grondstofkringloop en behouden de

woningen zoveel mogelijk waarde voor de toekomst.

ELIX ZEIST KERCKEBOSCH  3



Samen

Bij co-creatie ontwikkelen de toekomstige bewoners gezamenlijk met de initiatiefnemer (in dit geval BPD) hun eigen 

project. Als deelnemer beslis je mee in de ontwikkeling van het gemeenschappelijk plangebied en je eigen woning.

In dit project verbinden we toekomstige bewoners met elkaar die:

• samen met BPD en de andere kopers een woonmilieu willen creëren dat in verbinding staat met het bos;

• in architectuurstijl willen aansluiten op de natuurlijke omgeving;

• een hoog niveau van duurzaamheid in het wonen willen realiseren;

• circulair willen ontwikkelen, bouwen, inrichten en wonen;

• voorzieningen met elkaar willen delen.
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Nieuwbouwplan Elix 
komt er niet zonder 

jouw inbreng. En die 
van je medebewoners. 

Jullie bepalen samen 
hoe jullie gaan wonen 

in dit bosrijke stukje 
Kerckebosch. 
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Elix is uitstekend 
bereikbaar met fiets, auto 
en openbaar vervoer. 
Door de centrale ligging 
van Zeist in Nederland, 
dicht bij de snelwegen 
en met goede openbaar 
vervoersverbindingen, 
ben je snel op je 
bestemming. Centraler 
kun je haast niet wonen.
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Op de elektrische deelfiets
Wanneer je op zo’n mooie natuurrijke 

locatie woont als Kerckebosch is het haast 

vanzelfsprekend om de fiets te pakken. Haal je 

de elektrische deelfiets uit de berging en geniet 

van de wind door je haren. Het centrum van 

Zeist bereik je in nog geen 10 minuten en voor 

prachtige routes over de Utrechtse Heuvelrug 

hoef je nooit ver.

Met de elektrische deelauto
Elix ligt in de wijk Kerckebosch vlak bij de Prinses 

Margrietlaan. Via deze uitvalsweg draai je binnen 

5 minuten de snelweg A12 op. En als je dat wilt, 

rijd je met de (elektrische) auto of een deelauto 

in nog geen 25 minuten naar hartje Utrecht. Of in 

zo’n 40 minuten naar Arnhem.

Pak de trein of de bus
Utrecht bereik je wellicht liever met het openbaar 

vervoer. In zo’n 5 minuten fietsen ben je op station 

Driebergen-Zeist. Vanaf daar is het een kwartiertje 

treinen naar Utrecht Centraal. Of net zo prettig: 

pak de bus vanaf de Prinses Margrietlaan, blijf 

lekker zitten en rijd in ruim halfuur naar Utrecht 

Stad.

ELIX ZEIST KERCKEBOSCH  7



Visie: bewust wonen en leven

Wonen en leven in een duurzame gemeenschap. Inclusief, flexibel en in verbondenheid. 
Dat is wat ELIX wil voor mensen die op zoek zijn naar bewust leven en delen.

ELIX is een uniek project: een sustainable community. ELIX wordt een toonaangevende, 
sociale en circulaire ontwikkeling in Kerckebosch, ontwikkeld in samenwerking met de 
toekomstige bewoners. Een duurzaam leven leiden zal bij ELIX als een natuurlijk onderdeel 
voelen van het leven.

Uniek aan dit project is hoe elementen als samen ontwikkelen, gezond wonen en delen 
van diensten en voorzieningen samenkomen met circulair bouwen met hout (CLT) en de 
natuurinclusieve aspecten van het ontwerp. En dat in de prachtige natuurlijke omgeving 
van de Zeister bossen en hei. ELIX is helemaal in lijn met de visie van Kerckebosch, op een 
DuurSame manier ingericht.

De gemeenschappelijke visie van de bewoners zal vanaf het begin af aan de drijvende 
kracht vormen bij dit ambitieuze project. ELIX maakt duurzaam wonen een gedeelde 
ervaring door het ontwerp, het beheer en de levenscyclus van de leefomgeving 
met elkaar invulling te geven. Het is deze identiteit die tot een gemeenschap van 
gelijkgestemden leidt.

Sociaal duurzaam: voor een leefbare en toekomstbestendige wijk

Als mens verlangen we naar betekenisvolle relaties met de mensen om ons heen. De 
kwaliteit van onze relaties bepaalt immers vaak hoe gelukkig we zijn - en gedeeld 
leven blijkt zowel de gezondheid als het geluk te stimuleren. Wonen in ELIX staat voor 
collectiviteit, initiatief, betrokkenheid en samenwerking.  

ELIX mengt zich vanaf het begin in de actieve gemeenschap binnen de wijk Kerckebosch 
van toekomstige en huidige bewoners. Een mix van pioniers, huurders en kopers, met 
als gemene deler een hoge mate van betrokkenheid voor hun leefomgeving. Hart 
van de wijk is ontmoetingsplek Binnenbos, met het wijkcentrum, gezondheidscentrum, 
muziekschool en horeca onder een dak. En de nog jonge wijkvereniging die actief het 
gedachtegoed van een duursaam en zorgsaam Kerckebosch uitdraagt, met activiteiten 
rond ontmoeten, vinden, helpen en de wijk leren kennen.

De toekomstige bewoners van ELIX zijn niet alleen maar pioniers, maar vooral mensen 
die het belangrijk vinden duurzaam en inclusief te leven. Als bewoners hoef je niet de 
expertise of behoefte te hebben om alles zelf te kunnen organiseren, maar investeer je 
met de gemeenschap (en met hulp van experts) in keuzes voor toekomstbestendigheid 
en leefbaarheid. Voor de planeet, en voor jezelf en je medebewoners in je eigen wijk.  

Toekomstige bewoners krijgen de kans om actief te participeren en samen 
verantwoordelijkheid te nemen voor initiatieven die sociale verschillen overbruggen. 
Bijvoorbeeld door het delen van gezamenlijk ingevulde ruimtes, waarbij alle bewoners 
met elkaar deel uitmaken van een levendige gemeenschap. En kunnen genieten van 
een sociale levensstijl waar ze wonen. 
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De ELIX-gemeenschap beslist dus met elkaar hoe zij duurzame leefbaarheid willen 
vertalen in een programma en ontwerp voor het gebied. Denk bijvoorbeeld aan 
duurzame en klimaatbestendige oplossingen in de openbare ruimte, zoals waterwinning, 
hernieuwbare energie, lokale voedselproductie en lokale compostering. En in plaats van 
dat elk huishouden dezelfde apparaten (bijv. gereedschap) aanschaft, kan je met je 
medebewoners ervoor kiezen om er één te delen.

Maar ook de dagelijkse dingen kunnen worden gedeeld in ELIX, zoals gezamenlijk 
dineren, gedeelde kinderopvang of bijles, stadstuinieren, fitness, boodschappen 
en vervoer. Met elkaar creëren de bewoners een bloeiende sociaal duurzame 
gemeenschap en leveren ze de bouwstenen voor een dagelijks leven voor mensen van 
alle leeftijden, achtergronden en woonsituaties.

Participatie: samen je leefomgeving vormgeven

Collectiviteit en identiteit van een wijk ontstaan door de mogelijkheden voor 
participatie. Dat is de reden dat ELIX als gemeenschap  gestuurd wordt door 14 mede-
opdrachtgevers. De afgelopen maanden stonden in het teken van het vinden van deze 
mede-opdrachtgevers. Toekomstige bewoners, die dromen over het ontwikkelen van hun 
eigen duurzame woonomgeving. Van voorlopers die geloven in ELIX als het wonen van 
de toekomst.

Al in een vroeg stadium van de planontwikkeling werven en selecteren we de 
toekomstige kopers van de woningen in het project . Zo kunnen zij actief meedenken en 
besluiten over het project en over hun eigen woning daarbinnen. In een co-creatietraject 
bepaalt de gedeelde visie van mede-opdrachtgevers het einddoel. 

Nadat de groep met kandidaat-kopers is samengesteld, organiseren we bijeenkomsten 
en werksessies met het doel om elkaar te leren kennen, goed te informeren, te inspireren 
en een hechte groep te vormen. Tijdens dit traject vragen we op verschillende manieren 
om jouw visie te delen, hoe jij als toekomstig bewoner hier wilt wonen én wat jij kan 
betekenen voor de wijk en ELIX. Als gemeenschap maken de toekomstige bewoners van 
ELIX actief onderdeel uit van een duursame wijk waarin mensen samenwerken, elkaar 
helpen en naar elkaar omkijken. Dit is een belangrijk aandachtspunt in de selectie.

We nodigen de toekomstige bewoners uit om het ontwikkelplan te vertalen tot een 
gemeenschappelijk ELIX-manifest. Hierin bevestigen alle betrokkenen de wens om 
dit plan in co-creatie duurzaam te ontwikkelen en uit te werken. Bijvoorbeeld door 
invulling te geven aan de gemeenschappelijke ruimte, of door verschillende diensten 
met elkaar op te zetten, producten en diensten te delen, en gezamenlijk in te kopen 
(zoals deelmobiliteit). Tijdens werksessies gaan de kandidaat-kopers, de adviseurs en het 
bouwbedrijf van start met het voorontwerp. Dit betreft de inrichting van het plangebied, 
zowel het gemeenschappelijke deel als de op te leveren individuele woningen.

Als toekomstige bewoners ben je in dit bijzondere traject expert en initiator van je eigen 
wensen voor een duurzame woon- en leefomgeving. BPD als ontwikkelaar is expert op 
het gebied van processen, techniek, risico’s en financiën en om zo van niets tot een 
gerealiseerd plan te komen. De uitwisseling van deze expertises is de basis van een 
succesvolle en duurzame samenwerking. Voor ELIX en voor andere toekomstbestendige 
leefomgevingen.
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SITUATIETEKENING     I     SCHAAL 1:300
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Individuele woningen vormen collectief
“Vanaf het eerste uur wilden wij als team rijwoningen, tweekappers en vrijstaande 
woningen combineren. De DuurSame leefstijl is de verbinder in dit plan, niet de soort 
woningen. Om de verschillende woningtypes zo krachtig mogelijk te combineren stelden 
wij ons twee doelen: 1. iedereen is gelijk; 2. een krachtig collectief beeld. Door de 
woningen onderling te laten verspringen is iedere woning herkenbaar en gelijkwaardig. 
Je woont in een eigen unieke woning in plaats van in een anonieme rijwoning. Het 
verspringen van de woningen zorgt ook dat we de woningen om de bestaande 
bomen konden plaatsen. Én er ontstaat een mooi terras met zowel uitzicht als privacy. 
De verspringende ligging van de woningen creëert ook een sterk collectief en mooie 
sculpturen in het landschap.”

Maximale natuurbeleving
“Om de collectiviteit te benadrukken en een mooi open binnengebied te creëren, 
maakten wij de woningen getrapt. Hoe dichter bij het midden, hoe lager de woning. De 
woningen richten zich op het centrale samenzijn.
De daken die hierdoor ontstaan zijn groen ingevuld voor een rijk natuurlijk landschap. 
Optioneel zijn de dakterrassen voor nog meer interactie met en beleving van de 
omgeving. Brede puien in de woonkamers richten zich op zowel het landschap als het 
collectieve binnengebied.”

Flexibiliteit 
“Vanuit de co-creatiegedachte en opzet van het plan ontwierpen wij verschillende 
scenario’s en toolboxen. Er zijn uitbreidingsmogelijkheden in opbouwen, trappen, 
terrassen, gevelopeningen, terrasafwerkingen en indelingen. Zo kunnen we samen de 
ideale woning samenstellen die past op de bijzondere locatie.”

Innovatief en duurzaam gebouwd
“De constructie van de woningen is grotendeels in massieve houtbouw (CLT) ontworpen 
en de elementen worden opgeslagen in het Madaster. Dit is een materialenpaspoort dat 
hergebruik op de lange termijn mogelijk maakt. De woningen zijn zo uitgewerkt zodat 
veel materialen en elementen op termijn kunnen worden hergebruikt. De natuurlijke en 
ecologische materialen die worden toegepast zorgen daarnaast voor een gezond en 
prettig woonklimaat.”

Silvester Klomp, architect

ARCHITECTUUR
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COLLECTIVITEIT

NATUURBELEVING

FLEXIBILITEIT WONEN

WONEN WONENSLAPEN

SLAPEN

uitbreidingsmogelijkheid SLAPEN

MEER DOORZICHTEN EN LICHT

VOLUMES ZIJN EENVOUDIG 
UIT TE BREIDEN

CONCEPT
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OVERSTEKKEN GEVEN EEN ROYAAL 
GEVOEL EN FUNCTIONEREN ALS 
NATUURLIJKE ZONWERING

OPTIONELE PLANTENBAKKEN
ALS BUFFER PRIVÉ / COLLECTIEF

AFWIJKENDE PLINT ZORGT
VOOR EEN MENSELIJKE MAAT

SUBTIEL VERSCHIL IN
DIKTE GEVELAFWERKING
(CASCO LOOPT DOOR)

NATUURDAKEN ‘VERZACHTEN’
DE SCULPTUUR

GECOMBINEERDE GEVELOPENINGEN
ZORGEN VOOR GROTE GEBAREN
AAN DE TERASSEN / GROENDAKEN

GEVEL VRIJ IN TE DELEN MET
ELEMENTEN S, M OF L KOZIJN

GEVEL VRIJ IN TE DELEN MET
ELEMENTEN S, M OF L KOZIJN

OPTIONELE PLANTENBAK
OMKADERT TERRAS

INTERESSANTE SCULPTUUR MET LUXE UITSTRALING

GEACCENTUEERDE DAGSTUKKEN,KOZIJNEN 
EN DRAAIENDE DELEN ZORGEN VOOR EEN 

FRISSE VERSCHIJNING
De gekozen ontwerpopties 
moeten worden getoetst op 
hun technische en wettelijke 
haalbaarheid.
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VOGELVLUCHT     I     MINIMAAL MODEL
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VOGELVLUCHT     I     MAXIMAAL MODEL
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IMPRESSIE    I     GEMEENSCHAPPELIJK PLANGEBIED (SAMEN TE ONTWERPEN)
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IMPRESSIE    I     VANUIT HET BOS
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RIJWONING    I     KLEUR GEVEL BIJ OPLEVERING
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RIJWONING    I     VERGRIJSDE GEVEL
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TWEE-ONDER-EEN-DAK WONING    I     KLEUR GEVEL BIJ OPLEVERING
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TWEE-ONDER-EEN-DAK WONING    I     VERGRIJSDE GEVEL
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VRIJSTAANDE WONING    I     KLEUR GEVEL BIJ OPLEVERING
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VRIJSTAANDE WONING    I     VERGRIJSDE GEVEL

ELIX ZEIST KERCKEBOSCH  23



IMPRESSIE INTERIEUR    I     VRIJSTAANDE WONING
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IMPRESSIE INTERIEUR    I     TWEE-ONDER-EEN-DAK WONING
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IMPRESSIE INTERIEUR    I     RIJWONING
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“BEWUST EN DUURZAAM
WONEN ZOALS JIJ DAT WILT”
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BLOKOVERZICHT     I     BOUWNUMMER 1 T/M 4

N
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SCHAAL 1:100

De hier getoonde plattegronden zijn 
op basis van het voorlopig ontwerp 
samengesteld en vormt de standaard 
woning. Tijdens de workshops is 
het mogelijk om de indeling van 
de woning aan te passen naar 
eigen woonwensen. Meubels en 
keukenopstelling zijn niet inbegrepen 
maar tonen een mogelijke opstelling. 
Aan de getoonde plattegronden 
kunnen dan ook geen rechten 
ontleend worden.
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De hier getoonde plattegronden zijn 
op basis van het voorlopig ontwerp 
samengesteld en vormt de standaard 
woning. Tijdens de workshops is 
het mogelijk om de indeling van 
de woning aan te passen naar 
eigen woonwensen. Meubels zijn 
niet inbegrepen maar tonen een 
mogelijke opstelling. Aan de getoonde 
plattegronden kunnen dan ook geen 
rechten ontleend worden.

BOUWNUMMER 1 T/M 4     I     SCHAAL 1:100
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De hier getoonde plattegronden zijn 
op basis van het voorlopig ontwerp 
samengesteld en vormt de standaard 
woning. Tijdens de workshops is 
het mogelijk om de indeling van 
de woning aan te passen naar 
eigen woonwensen. Meubels en 
keukenopstelling zijn niet inbegrepen 
maar tonen een mogelijke opstelling. 
Aan de getoonde plattegronden 
kunnen dan ook geen rechten 
ontleend worden.

BOUWNUMMER 1 T/M 4     I     SCHAAL 1:100
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aantal zonnepanelen 
wordt later bepaald
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BOUWNUMMER 1     I     SCHAAL 1:100
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BOUWNUMMER 2     I     SCHAAL 1:100

DOORSNEDE

+0

+3000

+6000

keukenwoonkamer

slaapkamerslaapkamer

DOORSNEDE

+0

+3000

+6000

keukenwoonkamer

slaapkamerslaapkamer

ELIX ZEIST KERCKEBOSCH  33



BOUWNUMMER 3     I     SCHAAL 1:100
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BOUWNUMMER 4     I     SCHAAL 1:100
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BOUWNUMMER 1-4     I     SCHAAL 1:100

VOORGEVEL
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RECHTER ZIJGEVELRECHTER ZIJGEVEL
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BOUWNUMMER 1-4     I     SCHAAL 1:100

ACHTERGEVEL
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LINKER ZIJGEVELLINKER ZIJGEVEL
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BLOKOVERZICHT     I     BOUWNUMMER 5 T/M 6

N
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De hier getoonde plattegronden zijn 
op basis van het voorlopig ontwerp 
samengesteld en vormt de standaard 
woning. Tijdens de workshops is 
het mogelijk om de indeling van 
de woning aan te passen naar 
eigen woonwensen. Meubels en 
keukenopstelling zijn niet inbegrepen 
maar tonen een mogelijke opstelling. 
Aan de getoonde plattegronden 
kunnen dan ook geen rechten 
ontleend worden.

BOUWNUMMER 5-6     I     SCHAAL 1:100
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De hier getoonde plattegronden zijn 
op basis van het voorlopig ontwerp 
samengesteld en vormt de standaard 
woning. Tijdens de workshops is 
het mogelijk om de indeling van 
de woning aan te passen naar 
eigen woonwensen. Meubels zijn 
niet inbegrepen maar tonen een 
mogelijke opstelling. Aan de getoonde 
plattegronden kunnen dan ook geen 
rechten ontleend worden.
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1E VERDIEPING

BOUWNUMMER 5-6     I     SCHAAL 1:100
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De hier getoonde plattegronden zijn 
op basis van het voorlopig ontwerp 
samengesteld en vormt de standaard 
woning. Tijdens de workshops is 
het mogelijk om de indeling van 
de woning aan te passen naar 
eigen woonwensen. Meubels en 
keukenopstelling zijn niet inbegrepen 
maar tonen een mogelijke opstelling. 
Aan de getoonde plattegronden 
kunnen dan ook geen rechten 
ontleend worden.

bwnr 5

bwnr 6

BOUWNUMMER 5-6     I     SCHAAL 1:100

DAKOVERZICHT

aantal zonnepanelen 
wordt later bepaald
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BOUWNUMMER 5     I     SCHAAL 1:100
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BOUWNUMMER 6     I     SCHAAL 1:100
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BOUWNUMMER 5-6     I     SCHAAL 1:100

VOORGEVEL RECHTER ZIJGEVEL
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ACHTERGEVEL LINKER ZIJGEVELACHTERGEVEL LINKER ZIJGEVEL
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BLOKOVERZICHT     I     BOUWNUMMER 7-8

N
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De hier getoonde plattegronden zijn 
op basis van het voorlopig ontwerp 
samengesteld en vormt de standaard 
woning. Tijdens de workshops is 
het mogelijk om de indeling van 
de woning aan te passen naar 
eigen woonwensen. Meubels en 
keukenopstelling zijn niet inbegrepen 
maar tonen een mogelijke opstelling. 
Aan de getoonde plattegronden 
kunnen dan ook geen rechten 
ontleend worden.

BOUWNUMMER 7-8     I     SCHAAL 1:100

5640

55
50

14
55

0

2440

5640

38
00

19
00

3100

5960

29
50

5640

55
50

14
55

0
2440

5640

38
00

19
00

3100

5960

29
50

5960

19
00

6260

19
00

terras

terras

terras

woonkamer

woonkamer

keuken

keuken

berging

entree

entree

berging
toilet

toilet

bwnr 8

bwnr 7

terras

BEGANE GROND

ELIX ZEIST KERCKEBOSCH  49



De hier getoonde plattegronden zijn 
op basis van het voorlopig ontwerp 
samengesteld en vormt de standaard 
woning. Tijdens de workshops is 
het mogelijk om de indeling van 
de woning aan te passen naar 
eigen woonwensen. Meubels zijn 
niet inbegrepen maar tonen een 
mogelijke opstelling. Aan de getoonde 
plattegronden kunnen dan ook geen 
rechten ontleend worden.
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1E VERDIEPING

BOUWNUMMER 7-8     I     SCHAAL 1:100
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De hier getoonde plattegronden zijn 
op basis van het voorlopig ontwerp 
samengesteld en vormt de standaard 
woning. Tijdens de workshops is 
het mogelijk om de indeling van 
de woning aan te passen naar 
eigen woonwensen. Meubels en 
keukenopstelling zijn niet inbegrepen 
maar tonen een mogelijke opstelling. 
Aan de getoonde plattegronden 
kunnen dan ook geen rechten 
ontleend worden.

BOUWNUMMER 7-8     I     SCHAAL 1:100

DAKOVERZICHT
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aantal zonnepanelen 
wordt later bepaald
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BOUWNUMMER 8     I     SCHAAL 1:100
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BOUWNUMMER 7-8     I     SCHAAL 1:100

VOORGEVEL RECHTER ZIJGEVEL
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BLOKOVERZICHT     I     BOUWNUMMER 9

N
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De hier getoonde plattegronden zijn 
op basis van het voorlopig ontwerp 
samengesteld en vormt de standaard 
woning. Tijdens de workshops is 
het mogelijk om de indeling van 
de woning aan te passen naar 
eigen woonwensen. Meubels en 
keukenopstelling zijn niet inbegrepen 
maar tonen een mogelijke opstelling. 
Aan de getoonde plattegronden 
kunnen dan ook geen rechten 
ontleend worden.

BOUWNUMMER 9     I     SCHAAL 1:100
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De hier getoonde plattegronden zijn 
op basis van het voorlopig ontwerp 
samengesteld en vormt de standaard 
woning. Tijdens de workshops is 
het mogelijk om de indeling van 
de woning aan te passen naar 
eigen woonwensen. Meubels zijn 
niet inbegrepen maar tonen een 
mogelijke opstelling. Aan de getoonde 
plattegronden kunnen dan ook geen 
rechten ontleend worden.
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1E VERDIEPING

BOUWNUMMER 9     I     SCHAAL 1:100
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De hier getoonde plattegronden zijn 
op basis van het voorlopig ontwerp 
samengesteld en vormt de standaard 
woning. Tijdens de workshops is 
het mogelijk om de indeling van 
de woning aan te passen naar 
eigen woonwensen. Meubels en 
keukenopstelling zijn niet inbegrepen 
maar tonen een mogelijke opstelling. 
Aan de getoonde plattegronden 
kunnen dan ook geen rechten 
ontleend worden.
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2E VERDIEPING

BOUWNUMMER 9     I     SCHAAL 1:100
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De hier getoonde plattegronden zijn 
op basis van het voorlopig ontwerp 
samengesteld en vormt de standaard 
woning. Tijdens de workshops is 
het mogelijk om de indeling van 
de woning aan te passen naar 
eigen woonwensen. Meubels zijn 
niet inbegrepen maar tonen een 
mogelijke opstelling. Aan de getoonde 
plattegronden kunnen dan ook geen 
rechten ontleend worden.

bwnr 9

DAKOVERZICHT

BOUWNUMMER 9     I     SCHAAL 1:100

aantal zonnepanelen 
wordt later bepaald
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BOUWNUMMER 9     I     SCHAAL 1:100
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BOUWNUMMER 9     I     SCHAAL 1:100
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BLOKOVERZICHT     I     BOUWNUMMER 10-11

N
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De hier getoonde plattegronden zijn 
op basis van het voorlopig ontwerp 
samengesteld en vormt de standaard 
woning. Tijdens de workshops is 
het mogelijk om de indeling van 
de woning aan te passen naar 
eigen woonwensen. Meubels en 
keukenopstelling zijn niet inbegrepen 
maar tonen een mogelijke opstelling. 
Aan de getoonde plattegronden 
kunnen dan ook geen rechten 
ontleend worden.

BOUWNUMMER 10-11     I     SCHAAL 1:100
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De hier getoonde plattegronden zijn 
op basis van het voorlopig ontwerp 
samengesteld en vormt de standaard 
woning. Tijdens de workshops is 
het mogelijk om de indeling van 
de woning aan te passen naar 
eigen woonwensen. Meubels zijn 
niet inbegrepen maar tonen een 
mogelijke opstelling. Aan de getoonde 
plattegronden kunnen dan ook geen 
rechten ontleend worden.

5640

28
50

3390

29
50

28
50

5640

23
00

3390

26
50

2120

5640

28
50

3390

29
50

28
50

5640

23
00

3390

26
50

2120

slaapkamer

slaapkamer

slaapkamer

slaapkamerslaapkamer

badkamer

badkamer

slaapkamer

overloop

overloop

bwnr 10

bwnr 11

1E VERDIEPING

BOUWNUMMER 10-11    I     SCHAAL 1:100
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De hier getoonde plattegronden zijn 
op basis van het voorlopig ontwerp 
samengesteld en vormt de standaard 
woning. Tijdens de workshops is 
het mogelijk om de indeling van 
de woning aan te passen naar 
eigen woonwensen. Meubels en 
keukenopstelling zijn niet inbegrepen 
maar tonen een mogelijke opstelling. 
Aan de getoonde plattegronden 
kunnen dan ook geen rechten 
ontleend worden.

bwnr 10

bwnr 11

BOUWNUMMER 10-11     I     SCHAAL 1:100

DAKOVERZICHT

aantal zonnepanelen 
wordt later bepaald
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BOUWNUMMER 10     I     SCHAAL 1:100
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BOUWNUMMER 11     I     SCHAAL 1:100
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BOUWNUMMER 10-11     I     SCHAAL 1:100

VOORGEVEL RECHTER ZIJGEVEL
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ACHTERGEVEL LINKER ZIJGEVELACHTERGEVEL LINKER ZIJGEVEL
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BLOKOVERZICHT     I     BOUWNUMMER 12

N
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De hier getoonde plattegronden zijn 
op basis van het voorlopig ontwerp 
samengesteld en vormt de standaard 
woning. Tijdens de workshops is 
het mogelijk om de indeling van 
de woning aan te passen naar 
eigen woonwensen. Meubels en 
keukenopstelling zijn niet inbegrepen 
maar tonen een mogelijke opstelling. 
Aan de getoonde plattegronden 
kunnen dan ook geen rechten 
ontleend worden.

BOUWNUMMER 12     I     SCHAAL 1:100
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De hier getoonde plattegronden zijn 
op basis van het voorlopig ontwerp 
samengesteld en vormt de standaard 
woning. Tijdens de workshops is 
het mogelijk om de indeling van 
de woning aan te passen naar 
eigen woonwensen. Meubels zijn 
niet inbegrepen maar tonen een 
mogelijke opstelling. Aan de getoonde 
plattegronden kunnen dan ook geen 
rechten ontleend worden.
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1E VERDIEPING

BOUWNUMMER 12     I     SCHAAL 1:100
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De hier getoonde plattegronden zijn 
op basis van het voorlopig ontwerp 
samengesteld en vormt de standaard 
woning. Tijdens de workshops is 
het mogelijk om de indeling van 
de woning aan te passen naar 
eigen woonwensen. Meubels en 
keukenopstelling zijn niet inbegrepen 
maar tonen een mogelijke opstelling. 
Aan de getoonde plattegronden 
kunnen dan ook geen rechten 
ontleend worden.
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2E VERDIEPING

BOUWNUMMER 12     I     SCHAAL 1:100
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De hier getoonde plattegronden zijn 
op basis van het voorlopig ontwerp 
samengesteld en vormt de standaard 
woning. Tijdens de workshops is 
het mogelijk om de indeling van 
de woning aan te passen naar 
eigen woonwensen. Meubels zijn 
niet inbegrepen maar tonen een 
mogelijke opstelling. Aan de getoonde 
plattegronden kunnen dan ook geen 
rechten ontleend worden.

bwnr 12

DAKOVERZICHT

BOUWNUMMER 12     I     SCHAAL 1:100

aantal zonnepanelen 
wordt later bepaald

76  ELIX ZEIST KERCKEBOSCH



BOUWNUMMER 12     I     SCHAAL 1:100

DOORSNEDE

+0

+3000

+6000

+9000

slaapkamer

woonkamerkeuken

slaapkamer overloop

zolder

DOORSNEDE

ELIX ZEIST KERCKEBOSCH  77



BOUWNUMMER 12     I     SCHAAL 1:100
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ACHTERGEVEL LINKER ZIJGEVELACHTERGEVEL LINKER ZIJGEVEL
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BLOKOVERZICHT     I     BOUWNUMMER 13-14

N
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De hier getoonde plattegronden zijn 
op basis van het voorlopig ontwerp 
samengesteld en vormt de standaard 
woning. Tijdens de workshops is 
het mogelijk om de indeling van 
de woning aan te passen naar 
eigen woonwensen. Meubels en 
keukenopstelling zijn niet inbegrepen 
maar tonen een mogelijke opstelling. 
Aan de getoonde plattegronden 
kunnen dan ook geen rechten 
ontleend worden.

BOUWNUMMER 13-14     I     SCHAAL 1:100
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De hier getoonde plattegronden zijn 
op basis van het voorlopig ontwerp 
samengesteld en vormt de standaard 
woning. Tijdens de workshops is 
het mogelijk om de indeling van 
de woning aan te passen naar 
eigen woonwensen. Meubels zijn 
niet inbegrepen maar tonen een 
mogelijke opstelling. Aan de getoonde 
plattegronden kunnen dan ook geen 
rechten ontleend worden.
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1E VERDIEPING

BOUWNUMMER 13-14     I     SCHAAL 1:100
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De hier getoonde plattegronden zijn 
op basis van het voorlopig ontwerp 
samengesteld en vormt de standaard 
woning. Tijdens de workshops is 
het mogelijk om de indeling van 
de woning aan te passen naar 
eigen woonwensen. Meubels en 
keukenopstelling zijn niet inbegrepen 
maar tonen een mogelijke opstelling. 
Aan de getoonde plattegronden 
kunnen dan ook geen rechten 
ontleend worden.

bwnr 13
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BOUWNUMMER 13-14     I     SCHAAL 1:100

DAKOVERZICHT

aantal zonnepanelen 
wordt later bepaald
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BOUWNUMMER 13     I     SCHAAL 1:100
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BOUWNUMMER 14     I     SCHAAL 1:100
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BOUWNUMMER 13-14     I     SCHAAL 1:100

VOORGEVEL RECHTER ZIJGEVEL
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ACHTERGEVEL LINKER ZIJGEVELACHTERGEVEL LINKER ZIJGEVEL
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ONTWIKKELING: 

BPD Amersfoort
de Brand 30
Postbus 1
3800 AA  Amersfoort
telefoon: 033 4534112
www.bpd.nl

STEDENBOUW EN 
LANDSCHAP:

LOOSvanVLIET
Atelier voor Landschap,
Stedenbouw en Architectuur
Kinderhuissingel 4U
2013 AS Haarlem
telefoon: 023 5310007
www.loosvanvliet.nl

STENDENBOUW EN
ARCHITECTUUR:

MIX architectuur b.v.
Argonstraat 24
Postbus 180
6710 BD  Ede
telefoon: 0318 64 89 50
www.mix-architectuur.nl

REALISATIE:

Eco+Bouw
Sint Hubertusstraat 10 hal 2
6531 LB Nijmegen
telefoon: 0324 7600140
www.ecoplus-bouw.nl

www.kerckeboschzeist.nl

www.nieuwbouw-elix-kerckebosch.nl


