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ontwerp 2003-2005   |   uitvoering n.t.b.   |   omvang 3,2 ha   |   locatie Zeist   |   opdrachtgever Seyster Veste   |  in samenwerking met INBO, 
Jorissen Simonetti Architecten, Pouw & Dillen Architecten 

Aan de noordkant van Zeist ligt een bosgebied van ongeveer 
22 hectare. Op 3,2 hectare van dit Sanatoriumterrein wordt 
een buurtschap ontwikkeld met 124 woningen. Behalve 107 
woningen voor de reguliere woningmarkt, komen er ook 17 
zogenaamde zorgwoningen. De doelstelling van de Buurtschap 
is om mensen met een handicap begeleid te laten wonen in een 
reguliere wijk, zodat zij integreren in de Zeister samenleving, 
dit conform landelijk beleid. De verhuizing van de zorglocatie 
betekent tegelijkertijd dat de oude locatie in de bossen van 
Den Dolder wordt terug gegeven aan de natuur, waardoor een 
missende schakel in de ecologisch hoogstructuur kan worden 
hersteld.

Buro Lubbers heeft een stedenbouwkundig plan, een 
beeldkwaliteitplan en een inrichtingsplan gemaakt voor de 
Buurtschap, die kadert binnen de gebiedsvisie van West 8 
voor het gehele Sanatoriumterrein. De plannen zijn tot stand 
gekomen in interactieve samenwerking met omwonenden en 
andere belanghebbenden. Ook hadden wij samen met een 
met een lid van welstand en de monumentencommissie Zuid-
Nederland plaats in het kwaliteitsteam dat de architeconische 
plannen toetste aan het beeldkwaliteitplan. Het kwaliteitsteam 
functioneerde als voorportaal van de welstandscommissie.

Boskarakter
Eén van de belangrijkste uitgangspunten voor de inrichting van 
de openbare ruimte van het Buurtschap is het behoud van het 
boskarakter. In het stedenbouwkundige plan is de opzet van de 
buurt uiteengezet. Twee ruimtes binnen de buurt, de brink en 
de hof, geven lucht aan het plan. De twee open plekken krijgen 
een zelfde hoofdopzet, maar zullen op een aantal punten 
verschillen. De brink heeft met het boshuis een duidelijke 
wijkfunctie en fungeert als ontmoetingsplek. Het bestaande 
boshuis wordt getransformeerd. Een vlonder als voet van 
het gebouw biedt ruimte aan een terras voor horeca. De tuin 
met speelvoorzieningen voor jong en oud maakt de brink de 
moeite van het bezoeken waard. Hier ontstaat een nieuwe 
ontmoetingsplek voor buurtbewoners en toevallige passanten. 
De tuin en het boshuis worden door een haag met poorten 
afgekaderd van de omgeving waardoor een aangename 
afsluitbare ruimte ontstaat. Verder wordt de brink net als de 
hof sober ingericht. Gras met zo veel mogelijk behoud van 
de bestaande bomen zijn geldende inrichtingsprincipes. Het 
bospad verbindt niet alleen de kapel met het boshuis, maar 
maakt de buurtschap ook een onderdeel van het padennetwerk 
door het omringende bos. In de zone van het bospad komt 





Een mix van begeleid en regulier wonen in het bos

Buurtschap zeist

het boskarakter het meest tot zijn recht. Hier wordt naast 
het behoud van zo veel mogelijk bestaande bomen, om de 
bossfeer te versterken een onderbeplanting aangebracht. 
Deze onderbeplanting bestaat uit Amerikaanse krent. De 
onderbeplanting scheidt de Schermerslaanzone met zijn 
appartementenblokken van de woonzone met grondgebonden 
woningen. Daarnaast brengt deze onderbeplanting de 
seizoenen prachtig in beeld met bloemen in het vroege voorjaar 
en een oranje-rode verkleuring in de herfst.

zorgwoningen
Het uitgangspunt om het bos zoveel mogelijk voelbaar te maken 
en bestaande bomen zoveel mogelijk te behouden, is ook terug 
te vinden in het beeldkwaliteitplan. De beeldkwaliteit is gericht 
op het creëren van een architectonische eenheid waarbinnen 
het boskarakter optimaal tot zijn recht komt. Zonder te restrictief 
te zijn, heeft Buro Lubbers richtlijnen geformuleerd voor de 
daken, de materialisatie, volumes, buitenruimten, overgangen 
openbaar-privé enzovoort van zowel de zorgwoningen als 
de reguliere woningen. Een belangrijk ontwerpprincipe is dat 
de zorgwoningen qua vorm en uiterlijk lijken op de andere 
woningen. Slechts de grote collectieve tuin aan de bosrand 
onderscheidt de zorgwoningen. Bestaande bomen worden in 
de tuinen geïntegreerd. Het concept van wonen in de bosrand 
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