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De Groene Regels van WNZW 2019. 
 
 
 
Datum goedkeuring door het bestuur van de vereniging Werkgroep Natuurlijk Zeist-West 
op 16 april 2020.  
De Groene Regels van WNZW 2019 worden iedere 5 jaar door het bestuur geëvalueerd.  
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De Groene Regels van WNZW 2019. 
 
1. De vereniging stelt zich ten doel het bewaren en verbeteren van natuur-, 

cultuurhistorische- en landschappelijke waarden in het Kromme Rijn gebied en in 

het overgangsgebied met de Utrechtse Heuvelrug, in het bijzonder Zeist-West en 
omgeving. 

2. De WNZW is betrokken bij het ondersteunen van ecologische verbindingen en kent 
er een hoge waarde aan toe.  

3. De WNZW legt bij de afweging van belangen de nadruk op de natuur. Het 
natuurbelang wordt afgewogen tegen andere maatschappelijke belangen. Daarbij 

maken we binnen ons werkgebied onderscheid tussen het buitengebied en het 
bewoonde gebied (rode contouren).  

4. De WNZW kent in het buitengebied een hoge waarde toe aan leefgebieden, 
ecologische verbindingszones en de daarbij horende ‘Stepping Stones’. 

5. De vereniging toetst in volgorde van belang aan: 
a. Natuurwaarden en ecologische waarden; 
b. Cultuurhistorische waarden; 

c. Landschappelijke waarden. 
6. De WNZW speelt in het buitengebied in op het ruimtelijk beleid van de overheden 

en eigenaren, waarbij de ecologische, cultuurhistorische en landschappelijke 
waarden zo goed mogelijk worden beschermd. Indien nodig zullen experts op het 
gebied van bovenstaande waarden worden gevraagd hun visie te geven. 

7. Binnen het bewoonde werkgebied van WNZW is groen van belang als ecologische 
functie maar ook als speel- en recreatiegebied en als honden uitlaatplek. De 

werkgroep ziet, afhankelijk van de locatie, zowel het samengaan van deze functies 
als de scheiding van de voornoemde functies als een wezenlijk element in haar 
afwegingen voor inspraak, advies, etc. 

8. De werkgroep zal in haar werkzaamheden aandacht geven aan het duurzaam 
omgaan met de volgende elementen:  
a. water (buffering, infiltratie, gescheiden riolering, verbetering 

oppervlaktewaterkwaliteit, behoud kwel, voorkomen vervuiling, etc.);  
b. grondwater (behoud waterkwaliteit; drinkwatervoorziening, koude/warmte 

opslagsystemen, aardwarmtewinningssystemen, voorkomen vervuiling, 
etc.); 

c. Bodem (voorkomen van vervuiling in de grond, voorkomen van 
verspreiding van invasieve exoten, behoud van de landschappelijke 
waarden, behoud van de cultuurhistorische waarden; Zie ook de 

toelichting.); 
d. lucht (beperken van luchtvervuiling, etc.);  
e. geluid en licht (voorkomen van geluid- en lichtbelasting voor mens en 

natuur); 
f. Horizonvervuiling (tegengaan van aantasting van het landschap). 

9. De WNZW heeft als visie op de beeldkwaliteit en ecologie dat voldoende groen 
langs lanen en fiets- en voetgangersverbindingen aanwezig is. De WNZW zet zich 
ervoor in om, als er de noodzaak is om bomen en struiken te kappen te 
bewerkstelligen dat herstel van of vervanging plaats vindt op die plaats met als 
doel de lokale ecologische waarden te behouden of te verbeteren. 

10. De groene activiteiten van WNZW: 
a. De werkgroep zet zich ervoor in om aantasting van de natuur, 

cultuurhistorische objecten en landschappelijke structuren te voorkomen;  
b. Bij aantasting van natuur, cultuurhistorische objecten en landschappelijke 

structuren, waarbij die aantasting kan worden hersteld, streeft de 
werkgroep dat herstel na of streeft naar compensatie;  

c. Bij projecten en/of activiteiten van overheden (zoals de gemeente Zeist, 
het hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, de provincie Utrecht) en 
van private personen, ondernemingen of instituten, toetst WNZW deze aan 
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de doelstellingen van WNZW  en maakt goed gemotiveerd bezwaar indien 
de projecten of activiteiten ingaan tegen de doelstellingen van WNZW.  

11. In overeenstemming met de doelen van de vereniging, zal de werkgroep WNZW: 
a. bij overtreding van de wet en regelgeving ten aanzien van natuur, 

ecologie,  cultuurhistorische waarden en landschappelijke waarden, aan de 
gemeente of andere overheden en andere organisaties dringend verzoeken  
over te gaan tot handhaving van wet- en regelgeving. 

b. advies en voorlichting geven ter bevordering van de doelstellingen van de 
vereniging aan burgers, bedrijven, instellingen en overheden 

c. In beperkte mate via vrijwilligers zelf landschapsactiviteiten uitvoeren; dit 

afhankelijk mensen en mogelijkheden.  
12. Het bestuur kan, eventueel in overleg met de werkgroep(en), van deze ‘Groene 

Regels van WNZW 2019 afwijken indien dit de doelstellingen van WNZW ten 
goede komt. Deze regels zijn een interne richtlijn voor de leden en zijn niet 
bedoeld om de vereniging naar buiten toe te binden. 

 
Toelichting. 

1. De Groene Regels van WNZW 2019 zijn opgesteld voor alle leden, het bestuur en 
de werkgroepen en projecten van de vereniging en moeten worden gezien als 
richtlijn voor de uitvoering van de doelstellingen en activiteiten  van WNZW. 

2. De Groene Regels van WNZW zijn een uitgangspunt voor alle leden van WNZW en 
zijn bedoeld voor intern gebruik. 

3. Er bestaan veel verschillende omschrijvingen van de termen die in de groene 
regels van WNZW zijn gebruikt. Om intern in de vereniging duidelijkheid te bieden 

aan onze leden: hieronder een aantal omschrijvingen in de geest van de groene 
regels van WNZW.   

a. Natuur: de oorspronkelijke, (onaangeroerde) verschijningsvorm van alles 
wat zich op, in en rond de Aarde bevindt.  

b. Ecologie: De ecologie bestudeert de dynamiek van de wisselwerking tussen 
organismen, populaties of levensgemeenschappen (de biotische 
milieufactoren) en de relaties tussen organismen, populaties, 
levensgemeenschappen of landschappen en het niet-biologische milieu (de 
abiotische milieufactoren). 

c. Ecosysteem: Wordt gevormd door de organismen met hun 
levensgemeenschappen en populaties, de abiotische omgeving en de 
wisselwerkingen daartussen binnen een zekere geografische of anderszins 
afgebakende eenheid. 

d. Landschap als ecosysteem: een "complex van relatiestelsels, tezamen een 
herkenbaar deel van het terrestrisch aardoppervlak vormend, dat gemaakt 
is en in stand wordt gehouden door de wisselwerkingen van levende en 
niet-levende natuur, inclusief de mens". 

e. Cultuurhistorische waarden: De waarden van het onroerend deel van het 
cultureel erfgoed, bestaande uit het bodemarchief (archeologie),  de 
sporen van menselijk handelen in het landschap (historische geografie)  en 
de gebouwde omgeving (bouwkunsthistorie), alsmede de weerslag daarvan 
in archieven.  

f. Stads ecologie is de studie van de dynamiek die ontstaat door menselijke 
activiteit in dit gebied. Er ontstaan niches waardoor er onverwachte 
levensvormen voorkomen in de stad. Die regelmatig een sterk verhoogde 
diversiteit te weeg brengt op onverwachte plaatsen, met levensvormen die 
in heel andere milieus thuishoren. 

g. Duurzaamheid: Zie Bruntland rapport. Duurzame ontwikkeling is een 
ontwikkeling waarbij de huidige wereldbevolking in haar behoeften voorziet 
zonder de komende generaties te beperken om in hun behoeften te 
voorzien. 


