
 

 

 

 

 

 

 

Beste bewoner van De Kolkakkerbuurt, 

Er is weer veel gebeurd de afgelopen weken waarover wij u in deze nieuwsupdate willen informeren. 
Zo was er een koffieavond van de Bewonerscommissie met een presentatie van experts van Expload 
en Buro Boot, een samenvatting van deze presentaties kunt u achterin deze nieuwsbrief lezen. Ook 
zijn de meedenkavonden voor de renovatie in volle gang. Daarover eerst een verslag. 
 

Meedenken over de renovatie  
Wilt u een grotere badkamer? Mag de wasmachine in de keuken of moet hij juist in de berging? En 
wilt u graag een open keuken? Over dit soort vragen hebben we ons als bewoners van de 
Kolkakkerweg en de architect, de afgelopen maanden gebogen. Op drie druk bezochte meedenk-
avonden zijn we stapsgewijs gekomen tot een goede indeling van de woning. 

Links: Eén van de meedenkgroepjes luistert naar de uitleg van architect Johan Blokland. Rechts: een 
paneel met wensen en aandachtspunten. 
 
Tijdens de eerste meedenkavond wilden we graag weten wat er goed is aan de woning en wat er kan 
worden verbeterd. Bewoners konden dit vertellen maar ook noteren op plakbriefjes. Aan het eind 
van de avond waren de panelen vol met allerlei opmerkingen, wensen en aandachtspunten.  
Hiermee zijn we hard aan de slag gegaan en hebben op de 2e avond verschillende indelingsopties van 
de woningen laten zien. Sommige bewoners zagen direct hun favoriete indeling maar er waren ook 
nog onderdelen die konden worden verbeterd. En het bleek ook dat er verschillende indelingen 
nodig zijn om de gerenoveerde woningen aan te laten sluiten op de wensen van de bewoners. Dus 
werden in onderling overleg verschillende indelingsopties per woning gemaakt. 
 
Deze opties hebben we uitgewerkt en op de 3e avond besproken. Na goedkeuring van deze opties 
hebben de bewoners hun voorkeur mogen uitspreken voor de indeling van hun eigen woning. Een 
mooi pallet aan inrichtingen die garant zullen staan voor een goede nieuwe toekomst van de 
Kolkakkerweg.  En al deze mogelijkheden per woning laten we 4 april graag zien. 
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Uitnodiging Wat is er uit de meedenkavonden gekomen over de Kolkakkerweg? 

Kom het bekijken op woensdag 4 april 2018 in Ons Huis in de Taborkerk aan de 
Prinsesselaan 8. De avond start om 19.30 uur. Komt u ook? 



Sociaal Plan 

Vraagt u zich af hoe dingen afgesproken zijn? Kijk dan in het 
Sociaal Plan. Kunt u deze even niet meer vinden? Kijk dan op 
www.woonstede.nl/kolkakkerbuurt onder het kopje ‘handige 
documenten’.  
 
Bij vragen over dit plan kunt u terecht bij Sandra Michels via e-mail 
smichels@woonstede.nl of via telefoon (0318) 695 606 

 

Kalender tot mei 2018 
De planning voor de komende maanden ziet er globaal als volgt uit: 

  

Maart  19-31 maart, netten worden gespannen over renovatiewoningen  
  

April  4 april, presentatie van resultaat meedenken aan alle bewoners van de wijk 
  

Mei Eerste bewoners Kolkakkerweg verhuizen naar wisselwoningen 
 Bouwplaats wordt ingericht, hekken komen rond de te renoveren woningen 
 Start renovatie 
  

 

Nieuwbouw  
Deze projecten komen eraan in 2018. De Bunschoterhof wordt vanaf 19 februari twee weken lang 
geadverteerd via www.huiswaarts.nu Informatie over de projecten is te vinden op de website van 
Woonstede. Heeft u geen internet? Neem dan contact op met Sandra Michels (tel. 0318-695606) 
 

Nieuwbouwproject Locatie Oplevering Wordt ongeveer*  
geadverteerd: 

Uitvindersbuurt 
eengezinswoningen 

Nw. Maanderbuurtweg, 
Huygensstraat 

4e kwartaal 2018 12 tot 26 maart 

Uitvindersbuurt 
appartementen 

Nw. Maanderbuurtweg, 
Huygensstraat 

Eind 2018, begin 
2019 

3 tot 17 april 

Zuidplein Appartementen nabij station Ede- 
Wageningen 

4e kwartaal 2018 Eind april 

De Blokken Verl. Blokkenweg, Zanderijweg Ede 4e kwartaal 2018 Half mei 

Simon Stevin Appartementen in voormalig 
kazernegebouw 

4e kwartaal 2018 Nog niet bekend 

 
*Dit zijn voorlopige data. De planning kan veranderen (bijvoorbeeld bij winters weer ligt de bouw stil) 
waardoor de advertentiedatum ook anders wordt.  
 

Netten en extra gierzwaluwkasten 
Tussen 19 en 31 maart worden netten gespannen over de renovatiewoningen. De medewerkers 
zullen wel toegang nodig hebben tot de tuin, maar hoeven niet in de woning te zijn. Met de netten 
wordt voorkomen dat mussen en gierzwaluwen zich nestelen en straks verstoord worden door de 
renovatie.  
Als laatste maatregel voor de Flora en Faunawet worden 55 gierzwaluwkasten opgehangen. Deze 
worden later opgehangen om te voorkomen dat mussen gaan nestelen in de gierzwaluwkasten. 
De komende weken komen er werklieden bij u langs voor het ophangen van een kast.  
 

http://www.woonstede.nl/kolkakkerbuurt


Bewonersbegeleidster renovatie Kolkakkerweg  
De Klokgroep is gekozen als aannemer voor de renovatie van de woningen 
aan de Kolkakkerweg. Naast alle technische mensen die de 
renovatiewerkzaamheden plannen, uitvoeren en begeleiden, heeft de 
Klokgroep Marjo van den Bovenkamp aangesteld als bewonersbegeleidster. 
U heeft haar misschien al gezien op de meedenkavonden, maar hierbij willen 
wij u graag vertellen wat u van haar kunt verwachten.  
 
In grote lijnen geldt dat Sandra Michels van Woonstede verantwoordelijk is 
voor alles wat er geregeld moet worden, zodat de woningen op tijd leeg 
komen voor de renovatiewerkzaamheden. Marjo is er verantwoordelijk voor 
dat uw persoonlijke woonwensen door de aannemer uitgevoerd worden. Om 
de woonwensen te inventariseren, gaat zij bij alle huidige en toekomstige 

bewoners van de Kolkakkerweg langs. Tijdens het bezoek zullen alle individuele keuzes vastgelegd 
worden, zodat hierover geen misverstand kan bestaan! 
 
Kunt u nog meer van Marjo verwachten?  
Ja, tijdens de uitvoer van de werkzaamheden zal Marjo bereikbaar blijven. Zij verzorgt gedurende het 
hele project de communicatie tussen u en de Klokgroep. Aan de Kolkakkerweg komt een keet, het 
zogeheten Klokhuis, waar Marjo te vinden zal zijn. In het Klokhuis kunt u onder het genot van een 
kopje koffie/thee met haar praten over de renovatiewerkzaamheden. Hoe, wanneer en hoe laat dit 
kan, laten wij jullie in een volgende nieuwsbrief weten. 
 
Is Marjo ook bereikbaar voor vragen die de Kolkakkerbuurt betreffen?  
Marjo’s verantwoordelijkheden beperken zich vooralsnog tot de renovatiewoningen aan de 
Kolkakkerweg. Zij is dus specifiek bereikbaar voor iedereen die na de renovatiewerkzaamheden aan 
de Kolkakkerweg gaan wonen. 
 
Hoe en wanneer is Marjo bereikbaar?  
Marjo is tot 1 mei (start werkzaamheden) van maandag tot en met vrijdag van 9:00-17:00 uur 
bereikbaar op telefoonnummer 088-0249259. Indien de oproep ongelegen komt, dan wordt u direct 
doorgestuurd naar haar voicemail. Spreek duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer in, dan belt 
zij u zo spoedig mogelijk terug. Uiteraard is zij ook per mail bereikbaar: 
m.vandenbovenkamp@klokgroep.nl. 
 

Afscheid Whatsapp beheerders 

Afgelopen half jaar hebben Ilse en Daan de Whatsapp-groep 
Kolkakkerbuurt op poten gezet en beheerd. Omdat zij tijdelijke 
bewoners waren, zijn zij pas verhuisd. Dat betekent een einde aan 
het beheren van deze buurt-app.  Dat is erg jammer, want ze deden 
het goed! De bewonerscommissie wil Daan en Ilse hartelijk bedanken 
voor hun inzet en wenst hen alle goeds op hun nieuwe woonplek! 
Bedankt!  

 
Gebruik Whatsapp-groep 
De Whatsapp-groep Kolkakkerbuurt is opgezet voor het melden van calamiteiten. Als er met 
regelmaat berichten op worden gezet die niet met een verdachte situatie of calamiteit te maken 
hebben, haken bewoners af, verlaten de groep, en hebben we een paar ogen in de buurt minder.  
Dat zou jammer zijn! Zorg er dus voor de andere bewoners geen reden hebben om de groep te 
verlaten. En situaties waar haast bij geboden is, of die 's nachts plaatsvinden: bel direct de politie! 

mailto:m.vandenbovenkamp@klokgroep.nl


Colofon. De Kolkakkerbuurt Nieuwsupdate is een uitgave van de Projectgroep Kolkakkerbuurt. In 
deze projectgroep werken de Bewonerscommissie Kolkakker en Woonstede samen aan de 
toekomst van de Kolkakkerbuurt. Input voor deze nieuwsbrief kan naar info@kolkakker.nl 
Contactpersoon is Lisan Verboom, Kolkakkerweg 26. 

Nog geen lid van de app-groep? Stuur je telefoonnummer naar info@kolkakker.nl, met het verzoek 
om in de app-groep te worden opgenomen. 
Wil je toch gezellig appen over verjaardagen, vragen hoe het met iemand gaat? Daarvoor kun je 
beter gewoon even bij iemand op de koffie gaan. Ook gezellig!  
 

Opsporen niet gesprongen explosieven Kolkakkerbuurt Ede 
Adviesbureau Expload heeft op een bijeenkomst op 9 maart een presentatie gegeven over het 
onderzoek naar niet gesprongen explosieven in de Kolkakkerbuurt. Hiervan nu een samenvatting. 
 
Historie explosieven opruiming en opsporing 
Na afloop van elke oorlog blijven o.a. munitievoorraden, mijnenvelden en gemiddeld 10 tot 15 % 
blindgangers van munitie achter. Blindgangers zijn bommen die niet zijn afgegaan in de oorlog. In 
september 1944 heeft er een bombardement plaatsgevonden in de gemeente Ede waarbij ook 
enkele huizen in de kolkakkerbuurt zijn getroffen. Door deze gebeurtenis bestaat de kans dat er nog 
blindgangers onder de grond liggen.  
 
Doordat er werkzaamheden in de grond worden uitgevoerd tijdens de renovatie, sloop en 
nieuwbouw van woningen in de Kolkakkerbuurt heeft het bevoegd gezag besloten eerst een 
bodemonderzoek te laten uitvoeren zodat er volgens de Arbo-wet een veilige werkplek word 
gecreëerd. Dit onderzoek wordt door een gecertificeerd bedrijf met deskundig personeel uitgevoerd.  
Deze specialisten zullen met detectieapparatuur de bodem scannen op mogelijke aanwezigheid van 
blindgangers. Verdachte zaken worden gecontroleerd opgegraven om vast te stellen of het om een 
mogelijke blindganger gaat. Wanneer er een blindganger wordt gevonden, worden de omwonenden 
op de hoogte gesteld. De Explosieven Opruimingsdienst van Defensie komt het explosief opruimen. 
  
Als dit onderzoek naar niet gesprongen explosieven start, krijgt u hierover bericht. Als u over dit 
onderwerp vragen heeft of de presentatie van 9 maart wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met 
Andre Kamp van Expload via telefoon 0345-778990 of per e-mail naar a.kamp@expload.nl 
 

Buro Boot presenteert resultaat bodemonderzoek van oktober 2017 
Ook Buro Boot gaf een presentatie op 9 maart. Het waren de resultaten van het bodemonderzoek 
dat is gedaan in de tuinen van de Kolkakkerbuurt. Bij dit onderzoek is gekeken of in het verleden de 
bodem misschien is verontreinigd. Daarna zijn er grondmonsters genomen. Op de meeste locaties 
zijn geen bijzondere waarden gemeten, maar op een aantal plaatsen is aanvullend onderzoek nodig. 
Daar zijn verhoogde waardes aangetroffen. Op die locaties is vaak ook wat bijmenging in de bodem 
aangetroffen met bijvoorbeeld puin en bitumen. Ook is een nadere asbest in bodemonderzoek 
achter enkele bergingen. Daarnaast zijn in diverse tuinen bergingen met asbesthoudende golfplaten 
op het dak. Daar wordt nog onderzocht of door regenwater 
van het dak eventueel asbest in de bodem is gekomen.  
 
Aanvullend onderzoek bij enkele woningen 
Er is dus bij sommige woningen aanvullend onderzoek 
nodig. De bewoners van die woningen krijgen binnenkort 
een brief met meer uitleg. Als u meer informatie wilt over 
de resultaten van het onderzoek of als u de presentatie van 
9 maart wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met 
projectmanager Wim Franken, telefoon 0318-427226 of per e-mail op wj.franken@buroboot.nl 

mailto:info@kolkakker.nl

