


Informatieavond

Hofje van Zeist



▪ Opening en welkom door voorzitter Belinda van Riesen

▪ Achtergrond project en waarom nu een informatiebijeenkomst (Hendrik Visser, projectleider 

gemeente Zeist)

▪ Toelichting Stichting ‘t Hofje van Zeist (Francoise Dorsman)

▪ Presentatie ontwerp door architect (Raban Haaijk, Bureau Bos)

▪ Toelichting vervolgproces (Hendrik Visser, projectleider gemeente Zeist)

▪ Afsluiting door voorzitter Belinda van Riesen

Programma



▪ Wens tot realiseren van een maatschappelijk project aan de Dalweg/Minckelerslaan

▪ Van co-creatie tot het Hofje van Zeist

▪ Raadsbesluit verlenen medewerking en subsidie 9 april 2019

▪ Planuitwerking met belanghebbenden

▪ Doorstart in 2020

▪ Gezamenlijk proces, gescheiden verantwoordelijkheden

▪ Hofje van Zeist

▪ RK Woningbouwvereniging Zeist

▪ Koelewijn Bouw 

▪ Bureau Bos

▪ Gemeente Zeist

Achtergrond project vanuit gemeente



▪ Planontwerp vordert gestaag

▪ Na informatiebijeenkomst maart 2021 vervolgstappen gezet:

▪ Planuitwerking betrokken partners

▪ Afstemming duivenvereniging 

▪ Afstemming Stichting Volksgebouw

▪ Afstemming klankbordgroep

▪ Gesprekken direct omwonenden

▪ Voorbereiding planprocedure

▪ …

▪ Formele planologische procedure wordt voorbereid

▪ Start procedure voorjaar 2022; verantwoordelijkheid gemeente

Waarom nu een informatiebijeenkomst?



Vervolgproces



▪ Afronden ontwerp (komende weken)

▪ Aanvraag omgevingsvergunning door initiatiefnemer (februari–maart 2022)

▪ Hofje van Zeist en nieuwbouw volksgebouw

▪ Beoordeling omgevingsvergunning door gemeente (maart–april 2022)

▪ Ter inzage legging ontwerpbesluit/ontwerp omgevingsvergunning door gemeente (mei–juni 2022)

▪ Kennisgeving in Nieuwsbode

▪ Omwonenden en belanghebbenden worden per brief geïnformeerd

▪ Mogelijkheid tot indienen zienswijzen

▪ Verlenen omgevingsvergunning door gemeente (medio 2022/najaar 2022)

▪ Start bouw (op z’n vroegst eind 2022)

▪ Verwachte oplevering (2023)

Toelichting vervolgproces



▪ Terugkijken van dit Webinar en het antwoord op de meeste 

chatvragen kunt u vinden op: 

https://www.zeist.nl/projecten/projectenoverzicht/hofje-van-

zeist

▪Meer achtergrondinformatie kunt u vinden op: 

www.hofjevanzeist.nl

Blijf op de hoogte

https://www.zeist.nl/projecten/projectenoverzicht/hofje-van-zeist
http://www.hofjevanzeist.nl/


Wonen |  Werken |  Leren |  Leven

Presentatie 07-02-2022

(Aangepaste versie 15-02-2022)



Wonen |  Werken |  Leren |  Leven

07 Februari 2022

Presentatie en achtergronden

Een maatschappelijk project op een centrale locatie in hartje Zeist 

Een unieke woon- en leefomgeving voor jongvolwassenen met een 
beperking, waarvan de groei naar zelfstandigheid anders verloopt.
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Missie
Bieden van een unieke woon-, leef- en werkomgeving voor

jongvolwassenen met een beperking, waarvan de groei

naar zelfstandigheid anders verloopt.

Uitgangspunten: 
1. Blijvende ontwikkeling is essentieel om als persoon binnen je mogelijkheden te groeien

en ontwikkelen in een veranderende maatschappij;

2. Transitie van ‘jong’ naar ‘volwassen’;

3. Participatie: actief betrekken van ouders, familie en verzorgers bij de transitie.

Instroom doelgroep: 
Jongvolwassenen in de leeftijdscategorie van 18 - 28 jaar, met een licht tot matige

verstandelijke beperking, mogelijk in combinatie met een lichte motorische en/of licht

psychiatrische (i.e. autisme) beperking. 
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Doelstelling
In een context waarin het welzijn van jongvolwassenen met 

een licht verstandelijke beperking centraal staat,  optimaal 

invulling geven aan:

Wonen: 
Geborgen, veilig en midden in de maatschappij;

Werken & Leren:
Ondersteund en begeleid deelnemen aan het arbeidsproces; 

Leven & Relaties: 
Zelfstandig, maar niet alleen, en in verbinding met en in relatie tot anderen.



Wonen |  Werken |  Leren |  Leven

Ambitie
Voor zestien jongvolwassenen met een beperking, afkomstig

uit Zeist en omgeving, in 2023 een unieke omgeving hebben

gerealiseerd in het hart van Zeist.

Welzijn van jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking staat centraal.

Wonen, Werken, Leren en Leven komen optimaal samen.

Jongvolwassenen kunnen het leven invullen zoals zij dit willen:

- betekenisvol, dicht bij huis en met mensen die belangrijk voor hen zijn; 

- volop in interactie met de samenleving, de buurt, de gemeente.

Professionals begeleiden hen op weg naar het relatief zelfstandig functioneren in de 

maatschappij. Ouders en verzorgers zijn en blijven betrokken bij het doorlopen van een

zeer belangrijke levensfase van de jongvolwassene.
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Duurzaam
Duurzaam en vernieuwend met sociaal maatschappelijke

impact.

Duurzaam door (voorbereid) energieneutraal te bouwen volgens de geldende norm en de 

toepassing van stadslandbouw. 

Vernieuwend door de aanpak en invulling van zorg. Kleinschalige en op het individu 

toegespitste zorg. In samenwerking met andere (bij voorkeur) kleinschalige zorgaanbieders 

en organisaties met eenzelfde visie op het individu in Zeist en omgeving, Wonen, Werken, 

Leren en Leven invullen.

Sociale integratie door een buurt overschrijdend karakter. 

Met maatschappelijke impact door volop ruimte te bieden voor maatschappelijke

participatie vanuit diverse instellingen, organisaties en bedrijven; Gemeente Zeist, RK 

Woningbouwvereniging, Provincie Utrecht, etc…
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In een 
notendop

Hofje van Zeist een onderscheidend en uniek kleinschalig 

Woon, Werk, Leer en Leef initiatief, door:

Haar visie op wonen, werken, leren en leven;

Haar locatie in het hart van Zeist;

Het eerste woon, werk, leer en leef initiatief in haar soort in Zeist te zijn;

Duurzaam en vernieuwend te zijn met sociaal maatschappelijk impact. 
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Locatie
Op het perceel aan de achterkant

van de Minckelerstraat, 

Kritzingerlaan, Dalweg en 

Berkenlaan komt grond beschikbaar

die voorheen door een tuinderij in 

gebruik was.

Hier worden zestien woningen voor

mensen met een lichte

verstandelijke beperking

gerealiseerd in het “Hofje van Zeist”
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Locatie
Op het perceel aan de achterkant

van de Minckelerstraat, 

Kritzingerlaan, Dalweg en 

Berkenlaan komt grond beschikbaar

die voorheen door een tuinderij in 

gebruik was.

Hier worden zestien woningen voor

mensen met een lichte

verstandelijke beperking

gerealiseerd in het “Hofje van Zeist”

1. Entree tot perceel vanaf Minckelerslaan 2. Union-Postjager, Zeist

4. Opslag units 

3. Union-Postjager, Zeist

5. Volksgebouw 
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Locatie
De entree vanaf de Kritzingerlaan zal 

in dit project niet worden gebruikt. 

Dit geldt voor het gehele 

‘Kritzinger pad’ 

7. Fysio centrum Zeist6. Entree tot perceel vanaf Kritzingerlaan

8. Kritzingerlaan zicht op kassen 9. Huidige staat kassen

1.



Wonen |  Werken |  Leren |  Leven

Sociaal
16x1 persoons woonunits & 

algemene ruimtes, voor

jongvolwassenen met een

beperking: sociale woningbouw.

Gemeenschappelijke 

berging

Gemeenschappelijke woning Begeleiderswoning

16 woningen (46 m²)

Handhaving bomen

Kritzingerlaan

Het hofje is met een lage en brede

groene haag (met daarin een

draadhek) afgescheiden van haar

omgeving, behoudens een auto- en 

personenpoort naar het voorplein en 

een tweede personenpoort aan de 

zuidzijde. 

Volksgebouw
Volksgebouw

berging
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Veiligheid
Het hofje is toegankelijk vanaf een

voorplein waar ook de negen

parkeerplaatsen van het Hofje

liggen, waarvan een deel voor

mindervaliden. Naast de woningen

maken een woning voor de 

zorgbegeleiders, een

ontmoetingsruimte (centraal in het 

midden) en een gezamenlijke

berging (aan het entreeplein) deel

uit van de bebouwing. 

Voorplein

Nooduitgang
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Open
Het hofje opent zich naar de 

middagzon in het zuidwesten en is 

gevuld met stadsnatuur en 

stadslandbouw, één of enkele

kassen, pleinen en collectieve

tuinen. Door deze organisatie van 

het perceel liggen tevens de rustige

achtertuinen (diepte 4 meter van de 

erfafscheiding), aan de noord- en 

oostzijde, de kant van de omliggende

koopwoningen.

1. Verbrede oprit (4,5 m)

2. Volksgebouw (VG) met berging

3. Parkeren 4x VG*

4. Afval ondergronds

5. Parkeren 10x Hofje

6. Berging gezamenlijk

7. Berging hoekwoningen (2x)

8. Woningen 10x

9. Gemeenschappelijke ruimte

10.Begeleiders woning

11.Woningen 6x

12.Overdekte buitenruimte

13.Nooduitgang terrein (poort)

14.Stadstuinbouw

15.Kasruimte

16.Hek in haag (1,2 m)

17.Hoofdentree (poort)

4.

11.

1.

3.

2.

5.
6.

7.

9.

12.

13.

14.

15.

8.

17.

10.

16.

2.

11.
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Verkeer
Het hofje is in hoofdzaak enkel 

bestemd voor langzaam verkeer. 

Bij het aanleveren van goederen of 

tijdens verhuizingen is het wél 

mogelijk met de auto het Hofje te 

betreden.
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Brandweer
Bij brand moet het Hofje goed 

bereikbaar zijn voor de brandweer. 

We zijn daarom uitvoerig in gesprek 

met de brandweer over de 

organisatie bij noodsituaties. 

1.
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Hofje
De woningen hebben elk hun eigen 

stukje voortuin grenzend aan het 

gemeenschappelijk Hofje waar de  

stadslandbouw plaatsvindt.  
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Hofje
De woningen hebben elk hun eigen 

stukje voortuin grenzend aan het 

gemeenschappelijk Hofje waar de  

stadslandbouw plaatsvindt.  

1.

2.

4.

5.

6.

7.

10.

11.

12.

13.

3.

9.

8.

Materialen

1. Zonnepalen

2. Goot (aluminium)

3. Gootklos (hout)

4. HWA (zink)

5. Sierlijst kozijn (hout)

6. Balustrade (aluminium)

7. Luifel (n.t.b.)

8. Metselwerk rollaag (Type A)

9. Metselwerk (Type B)

10.Entree deur 

11.Entree lijst (hout)

12.Plint (Type A)
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16x1 persoons woonunits & 

algemene ruimte binnen en buiten, 

voor jongvolwassenen met een

beperking: sociale woningbouw

Kavel
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De bebouwing:16x1 persoons

woonunits voor jongvolwassenen 

met een beperkings & algemene

ruimten, binnen en buiten, en 

berging.

Het kavel is gevuld met stadsnatuur 

en stadslandbouw, enkele kassen 

van de voormalige tuinderij, pleinen 

en collectieve tuinen. Achtertuinen 

aan de noord- en oostzijde.

Indeling
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Inrichting Begane Grond (L)

Entree

Keuken

Badkamer

Woonkamer

Inrichting Entresol (R)

Slaapkamer 

Zelfstandig

Badkamer

3,87m²

Keuken

8,67

Begane grond

Entree

Badkamer

Keuken

Woonkamer

Berging

2,4     m²

3,8     m²

8,4     m²

14,61 m²

0,9     m²
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Inrichting Begane Grond (L)

Entree

Keuken

Badkamer

Woonkamer

Inrichting Entresol (R)

Slaapkamer

Zelfstandig
Verdieping

Slaapkamer 15,7 

m²m²
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Gemeenschappelijke ruimten (L) en 

Zorgbegeleider

woning/dagbesteding ruimtes

(optioneel) (R)

Samen



Wonen |  Werken |  Leren |  Leven

Contact
Woonunits voorbereid op begeleid 

zelfstandig wonen.  Elkaar 

ontmoeten in de 

gemeenschappelijke ruimten.

Gemeenschappelijke woning

1. Entree 5,6      m²

2. Meterkast

3. Kantoor/Game-room 12,9    m²

4. Badkamer 5,4      m²

5. Gemeensch. ruimte 43,21  m²

6. Tuin 175     m²

Begeleiders woning

a. Entree 5,6      m²

b. Kantoor 13,7    m²

c. Badkamer 4,05    m²

d. Toilet 1,1      m²

e. Woonkamer 42,3    m²

3.

1.

4.

5.
6.

a.

b.

c.

d.

e.

2.
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Duurzaam

Houten element

Of wegwerken in 

mooie kast

Om aan de huidige 

duurzaamheidseisen te voldoen 

bevat iedere woning zijn eigen 

warmtepomp. Om de geluidsoverlast 

zoveel mogelijk te voorkomen zijn de 

buitenunits van de warmtepompen 

aan de binnenplaats van het Hofje 

geplaatst.

Verder bevat het project de nodige 

zonnepanelen op het dak.

Zonnepanelen
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Duurzaam
Er zijn tegenwoordig diverse 

oplossing om de buitenunit uit het 

zicht te houden 
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Duurzaam
Er zijn tegenwoordig diverse 

oplossing om de buitenunit uit het 

zicht te houden 
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Privacy
Vanuit achtertuinen

Minckelerslaan
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Privacy
Vanuit achtertuinen

Minckelerslaan
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Privacy
Vanuit achtertuinen

Dalweg
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Privacy
Vanuit achtertuinen

Kritzingerlaan
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Privacy
Zicht vanuit achtertuinen
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Volksgebouw
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Volksgebouw

De ontwikkelingen betreft de 

verplaatsing van het Volksgebouw 

zijn nog in volle gang.
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Topview nu
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Topview dan
Wat een verschil!
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