
Wat hebben we de afgelopen tijd gedaan? 
 
Van de werkzaamheden ‘achter de schermen’ merkt 
u natuurlijk niet zo veel. Wat hebben we de afgelo-
pen tijd eigenlijk gedaan? Dit voorjaar hebben we 
gebruikt om duidelijke uitgangspunten te formuleren 
voor de ontwikkeling van de buurt. We denken aan 
het slopen van woningen om deze te vervangen door 
nieuwbouwwoningen die weer heel lang mee gaan 
en meer comfort bieden. De huurwoningen aan de 
Jacoba van Beierenlaan, Cornelis Schellingerlaan en 
Ridderschapslaan staan op de gemeentelijke mo-
numentenlijst. Voordat we plannen kunnen maken, 
moet duidelijk zijn wat er met deze monumentale 
status gebeurt. Aan woningen met een monumenta-
le status mag je namelijk weinig veranderen. Daar-
om hebben we de gemeente Zeist gevraagd om de 
monumentale status op te heffen. We denken dat we 
in september een reactie van de gemeente krijgen, 
natuurlijk houden we u dan op de hoogte. 

Informatie en contact

Heeft u vragen? Stel ze gerust aan  
Erica Steehouder, medewerker 
projectparticipatie. 

griffensteijn@woongoedzeist.nl 
(030) 693 66 00. 

Meer informatie vindt u ook op: 
www.woongoedzeist.nl/griffensteijn

Nieuwsbrief Griffensteijn
Woongoed Zeist wilt uw buurt graag opknappen. De afgelopen tijd zijn we 
‘achter de schermen’ bezig geweest om voorbereidingen te treffen om een 
plan te kunnen maken. In deze nieuwsbrief vindt u de stappen die we zetten. 

Nog geen plan?  

Er ligt inderdaad nog geen 
plan. Bij het maken van een plan 
betrekken we graag de bewoners, 
dat komt nog. We hebben wel uit-
gangspunten voor het verbeteren van 
de buurt en argumenten om de woningen 
van de monumentenlijst af te halen. 

Een stukje geschiedenis…
 
In 1988 zijn de woningen toegevoegd aan de mo-
numentenlijst van de gemeente Zeist. Waarom? Ze 
komen uit de ‘wederopbouw periode’ na de tweede 
wereldoorlog en zijn karakteristiek voor die tijd.

De woningen werden gebouwd volgens een - voor 
Zeist - bijzonder bouwsysteem. Ook op veel ande-
re plaatsen in Nederland zijn dit soort woningen 
gebouwd, dus echt uniek zijn de woningen niet. De 
‘wederopbouw periode’ begon in 1945 en duurde 
tot ongeveer 1965. Er was een groot tekort aan 



Op de plaats van het groen gemarkeerde gebied zouden in 1935 villa’s moeten komen. De tweede wereldoorlog 
heeft deze plannen doorkruist.

woningen en er werd alles aan gedaan om snel 
veel woningen te bouwen. De huurwoningen in 
Griffensteijn zijn hier een voorbeeld van. 

En nog een stukje verder terug; hoe zit het 
met de wijk?
 
Het gebied van het huidige Griffensteijn werd 
in 1927 gekocht door de firma Kersbergen. Zij 
hebben een groot deel van de wijk ontwik-
keld. Op de plaats waar nu de huurwoningen 
staan wilden zij villa’s bouwen. Door de twee-
de wereldoorlog is dit er nooit van gekomen. 
Vanaf 1935 waren er plannen om woningen te 
bouwen. Doordat er geen belangstelling voor 
deze woningen was zijn die nooit gebouwd. In 
de jaren 50 was er een groot tekort aan wo-
ningen en werd alles aangegrepen om snel veel 
woningen te bouwen. Omdat in Griffensteijn de 
‘bouwgrond’ al klaar lag kon er snel gebouwd 
worden. Daarom zijn er ‘tijdelijke’ huurwonin-
gen gebouwd. Die staan er vandaag de dag nog 
steeds.

Nieuw met een knipoog naar het  
verleden

Woongoed Zeist wil, op basis van het oude 
plan uit 1935, nieuwe huurwoningen 
bouwen. Dit worden geen villa’s maar 
woningen in dezelfde stijl als de Zeister 
architect Jan Johannes van Straalen (1882-
1951) voor ogen had. We laten u twee van 
zijn schetsen zien, herkent u zijn stijl van de 
andere woningen in Griffensteijn?



Bijeenkomst om u bij te 
praten en om mee te 
denken

Als we meer weten van de 
gemeente, dan organiseren we 
een bijeenkomst om u bij te 
praten. U krijgt dan uitleg over 
wat er te gebeuren staat en 
ook hoort u hoe we u hierbij 
betrekken. U wilt misschien 
meedenken aan de ontwikke-
ling van de buurt! Daarna star-
ten we met de uitwerking van 
het stedenbouwkundig plan. 

De volgende nieuwsbrief ont-
vangt u in september/oktober.



Wij wensen u een 
mooie en zonnige 

zomer toe!

Volgende stap: uitwerking van stedenbouwkundig plan

Als we weten of de gemeente de monumentale status opheft, dan kunnen we weer verder om de vervolg-
planning voor te bereiden. U wordt daarbij betrokken. Op z’n vroegs zal er vanaf eind 2019 begin 2020 
gestart worden met de uitvoering van de plannen.


