EERSTERANGS
GENIETEN
VAN AL HET
NATUURSCHOON
‘s Ochtends wakker worden door het geklop van een
specht die hoog in één van de vele dennen op de stam tikt.
De dag beginnen met een kop koffie op het terras vanwaar
u geniet van al het groen om u heen. Of juist aan het einde
van de dag een wijntje drinken op het balkon terwijl de zon
langzaam achter het bos verdwijnt. Wonen in Beaufort is
genieten van de natuur. Hier zit u iedere dag eersterangs
om niets van al het natuurschoon te hoeven missen.
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WONEN IN ZEIST

08

KERCKEBOSCH

DE EYECATCHER
VAN KERCKEBOSCH
Al van veraf zijn de opvallende contouren van Beaufort te zien.
Met haar natuurlijke gevel past het ontwerp perfect in het prachtige

10

GROEN WONEN IN HET KWADRAAT

groene decor. De grote raampartijen van de 19 luxe appartementen
weerspiegelen de Hollandse wolkenpartijen, waardoor Beaufort

12

DE ARCHITECT VAN BEAUFORT

ongemerkt in haar omgeving op lijkt te gaan. Met recht vormt deze
architectonische eyecatcher het slotstuk van de wijk Kerckebosch.

14

SITUATIETEKENING BEAUFORT

16

GENIET VAN ALLE DENKBARE LUXE

20

DE PLATTEGRONDEN

55

MET OOG VOOR DETAIL

56

DUURZAME TOEPASSINGEN

58

SAMENWERKING

4

5

WONEN IN ZEIST

KUNST, CULTUUR
& NATUUR
Gelegen aan de Utrechtse Heuvelrug is Zeist de ultieme woonplek
voor buitenmensen. Ieder seizoen maakt van Zeist een
betoverende plek. Ook wanneer u van kunst en cultuur houdt,
bent u hier aan het juiste adres. Wat dacht u van een bezoek aan
Slot Zeist, Theater Figi of een van de verrassende culturele
evenementen georganiseerd door CultuurZeist. Uw nieuwe
woonplek kent tal van actieve sportverenigingen, een rijk aanbod
aan verfijnde restaurants, volop gezellige terrassen en uitstekend
openbaar vervoer. Zeist: thuiskomen in het groen.
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KERCKEBOSCH

HIER IS DE NATUUR
UW BUUR
2
Een bijzondere wijk waar de natuur uw buur is. In uw nieuwe wijk
vindt u het beste van twee werelden: de rust en de ruimte van

6

de natuur en tegelijkertijd alle wenselijke voorzieningen op loop

4

Meer weten over Kerckebosch? Kijk op www.kerckeboschzeist.nl.

Centrum Zeist

2.

Slot Zeist

3.

Landgoed Heidestein

4.

Kasteel Kerckebosch

5.

Gezondheidscentrum Kerckebosch

6.

Winkelcentrum Kerckebosch

7.

Stuifheuvel

8.

Treinstation Driebergen/Zeist

9.

Richting golfbaan Kromme-Rijn

KERCKEBOSCH

Aan de rand van Zeist, midden in het groen, ligt Kerckebosch.

afstand. In Kerckebosch heeft u alles binnen handbereik.

1.
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GROEN WONEN IN
HET KWADRAAT
In zo’n groene omgeving past uiteraard alleen een groen gebouw.
Bij de ontwikkeling van Beaufort hebben we in het bijzonder gelet
op duurzaamheid. Van duurzame materialen en installaties tot
zeer goede isolatie: in ieder detail komt het groene karakter van
Beaufort terug. Ieder appartement beschikt over een individueel
warmtepompsysteem dat zorgt voor de verwarming van uw
appartement en in de zomer tevens voorziet in (top)koeling.
Zo combineren we aangenaam en sfeervol wonen met duurzaam
wonen.

Beaufort is uniek in vele facetten. Natuurlijke elementen en
materialen bepalen de sfeer in en om uw woning. Met de grote
raampartijen haalt u buiten naar binnen en geniet u iedere dag
van een prachtig uitzicht en een zonovergoten woning. Op de
riante terrassen rondom het gebouw is het heerlijk toeven.
Vanuit Beaufort stapt u bovendien zo het bos in. Dat is nog
eens genieten!
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ARCHITECT

JEROEN SCHIPPER
OVER HET ONTWERP VAN BEAUFORT
‘Een baken voor Kerckebosch dat opgaat in de natuurlijke omgeving’

straks uit boven de bomen, heel bijzonder. Daaronder ben je een met het

Beaufort is het laatste gebouw dat in het woongebied Kerckebosch wordt

bos om je heen, je leeft tussen de bomen. Tegelijkertijd was onze ambitie

gerealiseerd. Tegelijkertijd is het door de ligging bij de entree het visitekaartje

om Beaufort zo natuurlijk mogelijk in het bos te laten opgaan.

van deze bijzondere nieuwe bestemming in Zeist. Architect Jeroen Schipper

De assimilatie van natuur en menselijk bouwwerk. Dat lijkt tegenstrijdig.

van Orange Architects neemt ons mee in hoe het ontwerp tot stand is

We hebben dat opgelost met de opbouw van de toren en het materiaal

gekomen en wat Beaufort onderscheidend maakt.

gebruik, volgens de zand-stam-blad thematiek. Het gebouw staat op
zandige bosgrond en dat komt terug in de vloeren, borstweringen en

Wat was jullie reactie toen jullie benaderd werden voor het

terrassen. Stam heeft betrekking op de ronde kolommen in de gevels.

ontwerp van dit woongebouw?

Blad tenslotte staat voor de afwerking van de buitenplafonds:

‘Een interessante uitdaging. De bosrijke locatie is natuurlijk wonderschoon.

alle onderzijden van de balkons en overstekken worden groen en weel

De projecten die inmiddels in Kerckebosch zijn gerealiseerd, zijn prachtig

derig afgewerkt. Op deze manier hebben we de bosachtige omgeving op

ingevoegd in het landschap. Privé en openbare ruimtes lopen fraai in elkaar

een architectonische manier geïnterpreteerd en vertaald in het ontwerp.’

over op een heel vanzelfsprekende en ontspannen manier. Het gebied doet
een beetje Scandinavisch aan, daar heeft men een grote ervaring met wonen

‘De royale buitenruimtes zijn een verlengstuk van de woning: het zijn

in het landschap. De opdracht voor het ontwerpen van het hoogste gebouw

als he ware “buitenkamers” waar zowel van de zon als van de schaduw

van Kerckebosch met 10 verdiepingen is dan eervol en bijzonder.’

kan worden genoten. De balkons verspringen ten opzichte van elkaar
waardoor de toren als geheel een informele indruk krijgt. Het uitzicht op

Hoe zijn jullie te werk gegaan bij het ontwerp van Beaufort?

de omgeving is uiteraard prachtig maar dat geldt ook voor de blik naar

‘Het gebouw heeft meerdere functies. Het is het baken van de wijk

beneden: we hebben de parkeervoorziening bijna geheel aan het zicht

– zichtbaar van verre – maar ook de uitkijktoren voor de bewoners door

onttrokken door de bosgrond hier letterlijk overheen te trekken. Dat maakt

de grote glazen puien in de gevel. Zeker op de hogere verdiepingen kijk je

de ervaring van deze 19 gestapelde bosvilla’s compleet.’
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Wadi

SITUATIETEKENING

A

A

De groene inrichting op het dak van de parkeergarage
volgt na opgave van de landschapsarchitect.

Pr. Margrietlaan

Pr. Marijkelaan
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APPARTEMENTEN

GENIET VAN ALLE
DENKBARE LUXE
Beaufort telt 19 appartementen verdeeld over tien verdiepingen,
waarvan het appartement op de bovenste verdieping met recht
de titel penthouse mag dragen. Ieder appartement heeft z’n eigen
karakter dat u – als kersverse bewoner – kunt versterken door de
ruimte in het appartement naar eigen wens in te delen. Een extra
slaapkamer, een tweede badkamer of een royale werkkamer?
De keuze is aan u. Uw appartement is voorzien van alle denkbare
luxe en kent een hoogwaardige afwerking. Ieder appartement
beschikt over twee terrassen met langs de gehele gevel een
‘galerij’ waardoor u ieder moment van de dag kunt genieten van
het buitenleven. Bovendien heeft u een eigen parkeerplaats en
berging in het souterrain.

Impressie woonkamer/keuken appartement 7.16
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Penthouse
APPARTEMENT 19

OVERZICHT
VERDIEPINGEN

8e verdieping
APPARTEMENTEN 17 & 18

7e verdieping
APPARTEMENTEN 15 & 16

6e verdieping
APPARTEMENTEN 13 & 14

5e verdieping
APPARTEMENTEN 11 & 12

4e verdieping
APPARTEMENTEN 9 & 10

3e verdieping
APPARTEMENTEN 7 & 8

2e verdieping
APPARTEMENTEN 5 & 6

1e verdieping
APPARTEMENTEN 3 & 4

Begane grond
APPARTEMENTEN 1 & 2

Parkeersouterrain
18

19

PLATTEGROND

PLATTEGROND

PARKEERSOUTERRAIN

ENTREE

In het verdiepte en afgesloten souterrain parkeert u veilig en uit het zicht.

Via de entree van Beaufort komt u binnen in een ruime

Het toegangssysteem is zo ingesteld dat u vanuit de parkeerkelder met de

hal met grote ramen. Centraal in de hal staat straks een

lift rechtstreeks naar uw eigen appartement kunt.

digitale conciërge van Bringme. Dit is niet alleen een
brievenbus en een toegangssysteem, maar ook een
slimme box waarin u (op afstand) uw pakketjes kunt
laten bezorgen.

Entree

SOUTERRAIN

20

BEGANE GROND

SCHAAL 1:200

SCHAAL 1:200
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PLATTEGROND

PLATTEGROND

APPARTEMENT 1

APPARTEMENT 2

KENMERKEN

KENMERKEN

117 m² woonoppervlak

123 m² woonoppervlak

3 slaapkamers

2 slaapkamers

bouwnummer 0.01

bouwnummer 0.02

terras opp. 43 m²

terras opp. 32 m2 en 10 m2

BEGANE GROND

BEGANE GROND
2

1

22

SCHAAL 1:100

SCHAAL 1:100
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 IANT WONEN AAN
R
DE RAND VAN HET BOS
Impressie terras appartement 0.02

PLATTEGROND

PLATTEGROND

APPARTEMENT 3

APPARTEMENT 4

KENMERKEN

KENMERKEN

126 m² woonoppervlak

139 m² woonoppervlak

2 slaapkamers

2 slaapkamers

bouwnummer 1.03

bouwnummer 1.04

balkon opp. 17 m² (exclusief omloop)

balkon opp. 17 m2 en 6 m2 (exclusief omloop)

EERSTE VERDIEPING

EERSTE VERDIEPING

4
3

26

SCHAAL 1:100

SCHAAL 1:100
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PLATTEGROND

APPARTEMENT 6
KENMERKEN
140 m² woonoppervlak

PLATTEGROND

3 slaapkamers

APPARTEMENT 5

bouwnummer 2.06
balkon opp. 17 m2 en 6 m2 (exclusief omloop)

KENMERKEN
145 m² woonoppervlak
3 slaapkamers
bouwnummer 2.05
balkon opp. 17 m2 en 6 m2 (exclusief omloop)

TWEEDE VERDIEPING

TWEEDE VERDIEPING

5
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SCHAAL 1:100

SCHAAL 1:100
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29

PLATTEGROND

APPARTEMENT 7
KENMERKEN
129 m² woonoppervlak
2 slaapkamers
bouwnummer 3.07
balkon opp. 17 m2 en 6 m2 (exclusief omloop)

PLATTEGROND

APPARTEMENT 8
KENMERKEN
156 m² woonoppervlak
3 slaapkamers
bouwnummer 3.08
balkon opp. 17 m2 en 6 m2 (exclusief omloop)

DERDE VERDIEPING

DERDE VERDIEPING

7

30

8

SCHAAL 1:100

SCHAAL 1:100
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PLATTEGROND

APPARTEMENT 10
KENMERKEN
140 m² woonoppervlak

PLATTEGROND

3 slaapkamers

APPARTEMENT 9

bouwnummer 4.10
balkon opp. 17 m2 en 6 m2 (exclusief omloop)

KENMERKEN
150 m² woonoppervlak
3 slaapkamers
bouwnummer 4.09
balkon opp. 17 m2 en 6 m2 (exclusief omloop)

VIERDE VERDIEPING

VIERDE VERDIEPING

9
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SCHAAL 1:100

SCHAAL 1:100
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PLATTEGROND

APPARTEMENT 11
KENMERKEN
129 m² woonoppervlak
2 slaapkamers
bouwnummer 5.11
balkon opp. 17 m2 en 6 m2 (exclusief omloop)

PLATTEGROND

APPARTEMENT 12
KENMERKEN
156 m² woonoppervlak
3 slaapkamers
bouwnummer 5.12
balkon opp. 17 m2 en 6 m2 (exclusief omloop)

VIJFDE VERDIEPING

VIJFDE VERDIEPING
12

34

11

SCHAAL 1:100

SCHAAL 1:100
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ALLE RUIMTE OM NAAR
EIGEN SMAAK IN TE RICHTEN
Impressie woonkamer appartement 8.18

PLATTEGROND

APPARTEMENT 14
KENMERKEN
140 m² woonoppervlak
3 slaapkamers
bouwnummer 6.14
balkon opp. 17 m2 en 6 m2 (exclusief omloop)

PLATTEGROND

APPARTEMENT 13
KENMERKEN
145 m² woonoppervlak
3 slaapkamers
bouwnummer 6.13
balkon opp. 17 m2 en 6 m2 (exclusief omloop)

ZESDE VERDIEPING

ZESDE VERDIEPING

13

38

SCHAAL 1:100

SCHAAL 1:100

14
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VEEL NATUURLIJK LICHT EN
EEN PRACHTIG UITZICHT
Impressie slaapkamer appartement 7.16

PLATTEGROND

APPARTEMENT 15
KENMERKEN
129 m² woonoppervlak
2 slaapkamers
bouwnummer 7.15

PLATTEGROND

balkon opp. 17 m2 en 6 m2 (exclusief omloop)

APPARTEMENT 16
KENMERKEN
156 m² woonoppervlak
3 slaapkamers
bouwnummer 7.16
balkon opp. 17 m2 en 6 m2 (exclusief omloop)

ZEVENDE VERDIEPING

ZEVENDE VERDIEPING

15
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SCHAAL 1:100

SCHAAL 1:100
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PLATTEGROND

APPARTEMENT 18
PLATTEGROND

KENMERKEN

APPARTEMENT 17

140 m² woonoppervlak
3 slaapkamers
bouwnummer 8.18

KENMERKEN

balkon opp. 17 m2 en 6 m2 (exclusief omloop)

145 m² woonoppervlak
3 slaapkamers
bouwnummer 8.17
balkon opp. 17 m2 en 6 m2 (exclusief omloop)

ACHTSTE VERDIEPING

ACHTSTE VERDIEPING

17

44

SCHAAL 1:100

SCHAAL 1:100

18

45

DE GROTE RAAMPARTIJEN ZORGEN
VOOR EEN PRACHTIG UITZICHT OVER
DE VIER JAARGETIJDEN

Impressie keuken penthouse 9.19

PLATTEGROND

PENTHOUSE
KENMERKEN
304 m² woonoppervlak
3 slaapkamers
bouwnummer 9.19
balkon opp. 2 x 17 m2 en 2 x 6 m2
(exclusief omloop)

NEGENDE VERDIEPING
19

48

SCHAAL 1:100

49

Impressie woonkamer penthouse 9.19

ELKE DAG GENIETEN AAN
DE RAND VAN HET BOS

AFWERKING

MET OOG VOOR
DETAIL
Zoals u van Beaufort mag verwachten, is uw appartement hoog
waardig afgewerkt. Daarbij hebben we - net als u - oog voor detail
en kiezen we uitsluitend voor kwaliteit. Zo geniet u iedere dag van
het luxe sanitair van Villeroy & Boch en bijpassende luxe wand
tegels. In de badkamer beschikt u over een dubbele wastafel en
douchewand. En kiest u voor een penthouse dan mag een bad
uiteraard niet ontbreken.

Ook de overige vertrekken in uw appartement zijn hoogwaardig
afgewerkt. Zo hebben we de wanden alvast voor u gestuukt.
U kunt de wanden gelijk voorzien van sauswerk of van behang.
De stompe verdiepingshoge deuren geven iedere ruimte het
cachet dat uw appartement verdient. Met de grote ramen haalt
u het prachtige buiten naar binnen. Dit gevoel wordt versterkt
door de nagenoeg vlakke overgang van binnen naar buiten.
Veel woonplezier gewenst!
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DUURZAAMHEID

DUURZAME
TOEPASSINGEN

is voor het opwarmen van uw appartement. In combinatie met vloer

SWK

verwarming zorgt de bodemwarmtepomp voor een constant aangename

Alle appartementen worden gerealiseerd met een SWK waarborg

temperatuur in huis. Uw appartement wordt dan ook standaard voorzien

certificaat. Dit certificaat biedt u dekking bij faillissement van de

van vloerverwarming die ’s winters behaaglijk verwarmt en ’s zomers

aannemer en op nakoming van de SWK-garanties indien u onverhoopt

aangenaam koelt (ca. 2 tot 3 graden t.o.v. de buitentemperatuur).

gebreken heeft aan uw appartement.

Sinds 2018 is aardgasvrij de norm voor alle nieuwbouw woningen in

Warm tapwater

Hoogwaardige gevelmaterialen

Nederland. Uw appartement in Beaufort heeft daarom geen aansluiting

Naast het verwarmen van uw appartement wordt de warmtepomp ook

De materialen die gebruikt worden bij Beaufort zijn van hoogwaardige

op het aardgasnetwerk. Alle keukenapparatuur werkt op elektriciteit,

gebruikt om het tapwater te verwarmen. Tapwater is het water dat u

kwaliteit, zoals de glasvezelversterkte betonnen balkonranden met glazen

die deels geleverd wordt door de zonnepanelen. Zo bent u duurzaam

onder meer gebruikt voor het douchen. Voor het tapwater wordt in uw

hekwerken, de duurzame en brandveilige houten gevelafwerking en de

bezig én goed voorbereid op de toekomst.

appartement een boiler geplaatst. Kiest u voor een bad? Dan kunt u

aluminium kozijnen.

gebruik maken van de optie om de capaciteit van de boiler in uw apparte
BENG

ment uit te breiden, zodat u piekmomenten beter kunt opvangen.

Infiltratie regenwater
Het regenwater van Beaufort wordt niet afgevoerd, maar in het gebied

Voor alle nieuwbouw woningen geldt dat deze moeten voldoen aan de
eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). In de BENG ligt de

Elektrisch koken

van Kerckebosch op natuurlijke wijze geïnfiltreerd via een wadi. Dit draagt

nadruk op het beperken van de energiebehoefte. In deze eisen is ook

Alles in uw appartement werkt op elektriciteit. Dat betekent ook dat

bij aan een gezonde vochthuishouding van het bosgebied.

aandacht voor het weren van (te veel) warmte in de zomer. Een gevolg

u elektrisch gaat koken. Bijvoorbeeld op een keramische- of inductie

hiervan is dat uw appartement nu onder andere voorzien is van triple

kookplaat. Ten opzichte van een traditioneel gasfornuis is deze niet alleen

Flora en fauna

glas, een hoogwaardige isolatie, zeer goede kierdichting, gebalanceerde

handig schoon te houden, de kookplaten zien er ook nog eens strak uit.

In het gebied van Kerckebosch zijn vleermuizen actief. Daarom worden

Zonwering

ventilatie en een warmtepomp. Ook zijn alle appartementen met een

Let er wel op dat niet alle pannen geschikt zijn voor elektrisch koken.

er in de balkonranden en in de gevels sparingen opgenomen ten behoeve

Alle ramen op de zuidoost én zuidwest gevel worden standaard voorzien

van vleermuizen.

van elektrisch bedienbare screens. De overige ramen kunnen optioneel

zuidoost of zuidwest georiënteerde gevel standaard voorzien van
elektrische bedienbare zonwering.

Triple glas

voorzien worden van screens.

Een uniek kenmerk van Beaufort zijn de grote glasvlakken in de gevel.

Ventilatie

Bodemwarmtepomp

Die geven niet alleen veel licht en ruimte in uw appartement, maar vor

Een goede ventilatie draagt bij aan een gezond binnenklimaat van het

Zonnepanelen

Verwarmen gebeurt niet door een traditionele CV ketel, maar met behulp

men als het ware een levend schilderij dat wordt gecreëerd door de bos

appartement. Alle appartementen zijn voorzien van een CO2 gestuurde

Op het dak van Beaufort worden 3 zonnepanelen per appartement

van een bodemwarmtepomp. De warmtepomp onttrekt energie uit de

rijke omgeving. Alle glasvlakken worden vanwege de isolerende werking

balansventilatie met warmteterugwinning.

gerealiseerd.

bodem om de watertemperatuur te verhogen tot een niveau dat nodig

uitgevoerd in HR+++ triple glas.
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SAMENWERKING
Beaufort is een project van VOF ontwikkelingscombinatie Beaufort een samenwerkingsverband tussen NCB Projectrealisatie en Slokker Vastgoed;
een betrokken en gedreven team van specialisten dat gezamenlijk werkt aan innovatieve projecten waarbij kwaliteit boven kwantiteit staat.

INFORMATIE EN VERKOOP
NCB Projectrealisatie

Slokker Vastgoed

Antonlaan 600, 3707 KD Zeist

Meer dan ooit is wonen een beleving. Want wie geniet er nu niet van een

In een maatschappij die steeds in beweging is, onderscheidt Slokker

T 030 - 69 202 04

mooi vormgegeven huis. We laten ons inspireren door de wereld om

Vastgoed zich als flexibele en creatieve ontwikkelaar, die luistert naar

E zeist@molenbeek.nl

ons heen, maar ontwikkelen vanuit de directe omgeving van de woning.

de klant, inspeelt op vandaag en vooruitkijkt naar de toekomst.

Van globaal naar lokaal. Uit de constructieve wisselwerking tussen

Daarbij belooft zij alleen wat zij ook echt waar kan maken. In alle initiatieven

marktpartijen en gemeente rijpt een plan. Liefst vandaag al maken

staan kwaliteit en innovatie voorop, en ook duurzaamheid speelt een

Laan van Beek en Royen 30, 3701 AJ Zeist

wij duurzame keuzes voor morgen. Ook kopers willen daar steeds vaker

belangrijke rol. Want zonder oog voor het milieu is er slechts beperkt

T 030 - 69 207 14

inspraak in. De input van onze kopers is van fundamenteel belang.

toekomst voor de mens. Door steeds op zoek te gaan naar een verant

E zeist@drieklomp.nl

Als wij realiseren wat de toekomstige bewoner wil, hebben wij onze

woord evenwicht tussen financiële, sociale en ecologische belangen

bestemming bereikt.

draagt Slokker Vastgoed een steentje bij aan een leefbare woon- en

REALISATIE

werkomgeving. Voor nu en later.

Slokker Bouwgroep vestiging Amsterdam

WIJKONTWIKKELING
Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch
W www.kerckeboschzeist.nl

Ontwerp en realisatie brochure: Invite vastgoedcommunicatie
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Disclaimer:
Deze brochure is met grote zorg samengesteld. Uitdrukkelijk voorbehouden worden echter eventuele wijzigingen. Genoemde maten zijn bij benadering.
De weergegeven perspectiefafbeeldingen en plattegronden zijn uitsluitend bedoeld om een globale impressie van het project te geven. Hieraan kunnen
derhalve geen rechten worden ontleend. Hetzelfde geldt voor de situatietekeningen en de inrichting van de openbare ruimte. Deze brochure is niet bedoeld
als contractstuk. Bij aankoop van een appartement ontvangt u van de makelaar alle contractstukken behorende bij de koop- en aannemingsovereenkomsten.

WWW.BEAUFORTZEIST.NL

