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Bestuur  
  

Het dagelijks bestuur (DB van Werkgroep Natuurlijk Zeist-West - WNZW) is in 2020 drie maal bij 

elkaar geweest voor lopende bestuurstaken. De werkgroep Faunapassages Zeist-West en de 

Knotgroep werden evenals vorig jaar door een van de coördinatoren, respectievelijk Mirjam van 

Kouwen en Ernst Cohen aangestuurd. Planologische ontwikkelingen in ons werkgebied zijn door 

Ernest Schuler gevolgd en van commentaar voorzien. Jos Parlevliet hield de financiën bij en 

verzorgde het financiële verslag en de uitgave van de nieuwsbrief, John Wintraecken is de 

secretaris. 

Het werk van de Werkgroep is niet aan kalenderjaren gebonden maar loopt meestal door de jaren 

heen. In de nieuwsbrieven brengen we de donateurs, leden en andere geïnteresseerden regelmatig 

op de hoogte. Gedurende het jaar zijn twee Nieuwsbrieven naar de leden en donateurs verzonden.  

Werkgebied WNZW: In en om Zeist Zuid/West. Binnen Zeist-West volgen we de natuurwaarden en 

denken we mee met het ecologisch beheer van de gemeente Zeist in het kader van behoud en 

verbetering van de groene routes in stedelijk Zeist-West. Ook wat betreft de biodiversiteit van 

planten ligt hier een taak voor de vereniging.  

Kerntaak is: Het behoud en verbetering van de natuur en de verbindingsfunctie voor dieren in de 

smalle strook tussen de faunapassages onder A12 en A28 met aangrenzende natuurgebieden en de 

landgoederenzone van de Driebergseweg. Zie ook de ‘Groene Regels’ van WNZW. 

 

Werkgroep Faunapassages Zeist Zuid/West 
 

In 2021 heeft de nieuwe overzichtskaart Natuur Verbinden en Behouden uit 2020 goede dienst 

gedaan als bijlage bij de inbreng over de plannen van het buitengebied. Aan het verschijnen van de 

kaart is uitgebreid aandacht besteed in een Themabrief. Het officieel aanbieden van de kaart bij 

een publieksgelegenheid kwam niet van de grond als gevolg van de Covidsituatie. In het gebied 

zelf kregen we een melding van de dassenwerkgroep over een voor dassen gevaarlijke oversteek 

bij het spoor bij Rijnwijck. De situatie ter plekke is bekeken en meegedacht over de beste 

verbetering. De Dassenwerkgroep Utrecht neemt contact op met de desbetreffende beheerder. 

 

Jaarplan 2022 Werkgroep Faunapassages Zeist Zuid/West 

 

We steunen de fondsenwerving van de 95-jarige jubileumactie van het Utrechts Landschap. Zij 

kunnen ontbrekende stukken grond aankopen bij Landgoed de Woerd in Driebergen, aansluitend 

op de grote faunatunnel bij de Odijkerweg. Het is het laatste stuk van ons werkgebied in de 

overgang naar het Langbroekerweteringgebied. Op de website van de werkgroep zal het gedeelte 

van de Werkgroep Faunapassages Zeist-Zuid/West verbeterd worden en actuele informatie via de 

Nieuwsbrief verspreid. 

 

Faunapassages  
 

1. Paddentrek In Zeist  

In 2021 is  de coördinatie van het plaatsen van de borden is uitgevoerd door de 

paddenwerkgroepen. De natuursloten van Brugakker en Couwenhoven, de Grift en de poelen bij 

het Kouwenhovenseveld en Natuurpark De Brink zijn de waterpartijen die van belang zijn voor de 

padden. 

 

2. Water in Zeist-West. 

In 2021 hebben wij de ontwikkelingen van de sloten langs Zeist-West gevolgd. Als de invloed van 

de invasieve rode rivierkreeft niet te veel invloed heeft zullen de populaties zich snel herstellen. 

 

3. Beleid in uitvoering: Natuurlijk op weg in Zeist:  

Aan de totstandkoming van deze beleidsnota (2015) hebben WNZW en de groene groepen 

bijgedragen aan de nota beleid in uitvoering. In deze beleidsnota zijn de belangrijke 

natuurwaarden in het openbaar groen van Zeist opgenomen en is een plan voor verbetering van 

beheer geschreven.  Helaas zijn lang niet alle beheerders doordrongen van de zorgplicht voor het 

behoud van de natuurwaarden.  

 

4. Buitengebied: Fietspad Uithof – Zeist-West (ecologie en planologie) 

2021. Na enige rust in de ontwikkelingen rondom het fietspad bij Lage Grond zijn in 2019/2020 

opnieuw initiatieven ontplooid door de provincie Utrecht. De provincie heeft echter geen informatie 

verstrekt over de in ontwikkeling zijnde plannen. De werkgroep blijft de ontwikkelingen op de voet 

volgen. 
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Jaarverslag 2021 Projectgroep De Brink 
 
Natuurpark De Brink is een natuurkern met groene verbindingen verder Zeist-West: In het kader van 
Samen Duurzaam Zeist is historische en natuurinformatie van het park bij elkaar gebracht in een 
aantal themabrieven, excursieprogramma en een wandelroute die zelfstandig te volgen is. De nieuwe 
informatiepanelen geven een mooi overzicht vanuit drie ingangen. Daarmee is dit project eind 2019 
afgerond 
De gemeente heeft ons in die tijd ook uitgenodigd voor deelname aan een klankbordgroepoverleg 
over een beheerplan voor Natuurpark De Brink. Daarbinnen hoorden ook de gebruiksregels, die op de 
toegangsbordjes van de gemeente staan vermeld. 
 
Door de coronatijd hebben we het excursieprogramma van het natuurpark De Brink geen vaste plek 
kunnen geven aan de bekendmaking van het park. Ook is het park verder achteruitgegaan door het 
intensiever (struin)gebruik tijdens de lockdownperioden. Meer en meer is het park een uitlaatplek 
geworden van vaak loslopende honden. Loslopende honden zijn een groot probleem in het héle 
natuurpark. De lage oever van de poel wordt gebruikt als hondengraafplek en zwemplek. Er zijn 
informele wandelpaden door rustzones ontstaan: in de oeverzone direct rondom de poelen en een 
pad door een bedoeld rustgebied achter de poelen. Ook fietsen door het park is intensiever geworden 
nadat de gemeente de fietssluis weghaalde tussen het oude en nieuwe gedeelte. Dat is jammer, want 
het betekent achteruitgang van natuurkwaliteit en verlies van potenties voor de natuur.  
De gemeente is echter ook gestopt met het klankbordgroep overleg, maar gaat duidelijk wel door met 
planvoorbereiding voor intensivering van het gebruik van de kinderboerderij De Brink: Het moet een 
stadspark voor héél Zeist worden. Duidelijk is dat de gemeente concrete plannen maakt voor 
parkeergelegenheid in een deel van de speelweide van het huidige boerderijterrein. De horeca moet 
dusdanig  uitgebreid worden dat hier mensen langdurig kunnen verblijven en inkomsten voor de 
boerderij ontstaan. We voorzien een verkeer aantrekkende werking. Het Natuurpark De Brink (nu een 
wijkpark) krijgt de functie van uitloopgebied voor de bezoekers van kinderboerderij De Brink. Voor 
zover wij de plannen hebben gezien van de landschapsarchitect wordt het park vanuit het 
boerderijterrein zeker aan twee kanten ontsloten op het Natuurpark De Brink. Hierdoor wordt het  
oorspronkelijke monumentale ontwerp veranderd door nieuwe paden die het oorspronkelijk open 
gebied doorsnijden. Het lijkt een proces waarin de gemeente gewoon haar plannen door gaat zetten. 
Wij blijven de ontwikkelingen kritisch volgen. 
 

 

De knotgroep. 
 

Helaas is door de Corona maatregelen van de overheid een deel van de geplande werkdagen van 

de knotgroep WNZW in begin 2021 in de natuur deels niet door kunnen gaan. We hopen dat in 

2022 er geen beperkingen zullen gelden. De planning was om te werken op landgoed Vollenhoven 

en op het perenlaantje. Er is na 10 oktober tot eind 2020 gewerkt met ploegen van maximaal 4 

leden op een afstand van 1,5 meter binnen het groepje van 4 (met coördinator) en een afstand 

van minimaal 50 meter tussen de ploegen gewerkt. Omdat wij een vereniging zijn met doelstelling 

natuurbehoud zou er zelfs met 100 personen gewerkt mogen worden. Maar maximaal 2 groepen 

van 4 personen is organisatorisch voor ons al lastig genoeg.  

 

De werkgroep knotten ondersteund ook de bijenoase bij de basisschool in Zeist-West. Door de 

coronamaatregelen is de bijenoase in 2021 niet officieel geopend. Er is daarom als alternatief een 

filmpje gemaakt. Daar is ook een stukje van het maaien met de zeis in opgenomen. We 

ondersteunen met gereedschap, maaibegeleiding en door daadwerkelijk de handen uit de mouwen 

steken met kleine groepjes.  

 

Onderhoud door de knotgroep van omgeving Perenlaantje ook wel Klompenpad genoemd. Het 

langs het Klompenpad aangelegde waterafvoersysteem is af. Waarneming: Met de sneeuw (2021) 

was goed te zien dat het ree koos om geen dam te gebruiken bij het oversteken van de watergang. 

Het ree koos er zelfs voor door het water te gaan i.p.v. over het ijs. De knotgroep heeft in 2021 de 

wilgenrij in het aanliggende weiland geknot. Gelukkig heeft de eigenaar de vergoeding van de 

kosten voor het versnipperen en afvoeren van het snoeihout toegezegd, maar is nog steeds niet 

ontvangen... 
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Naast het werk in de natuur moet de knotgroep ook zorgen voor het onderhoud van het 

gereedschap en de jaarlijkse controles van o.a. de EHBO-kist en alle veiligheidsmiddelen (b.v. 

Helmen, handschoenen). De nieuwe accu kettingzagen worden na ieder gebruik schoongemaakt en 

gecontroleerd op veilig functioneren.  

 

In 2021 heeft de knotgroep een subsidie ontvangen van de gemeente Zeist voor de aanschaf van 2 

accu motorzagen en bijbehorende veiligheidsmiddelen (de veiligheidsbroeken en jassen, de 

speciale helmen en handschoenen). Door het gebruik van de accu kettingzagen was het mogelijk 

om achterstand bij het knotten, veroorzaakt door de Coronamaatregelen, in te halen.  De staken 

op de knotwilgen waren erg dik geworden, zodat zagen met de hand te zwaar werd. Door het 

lagere geluidsniveau van de accu kettingzagen kon er zonder verstoring van de gehoorrust voor de 

handzagers, eerder dan voorheen gebruikelijk was, worden begonnen met het zagen van te dikke 

takken. Met dit verslag bedanken wij de gemeente Zeist voor deze subsidie. 

 

Planologie 
 

Algemeen 

 

In het jaar 2021 hebben grootschalige plannen van gemeenten, provincie en de regiogemeenten de 

grootste aandacht gevraagd. Voor Zeist en omgeving zijn deze plannen gebaseerd op een groei 

van 80.000 arbeidsplaatsen in de zogenaamde U16-regio. Daaruit vloeit dan een woningvraag 

voort van 70.000 extra woningen. De U-16 regio streeft naar een groei met 145.000 woningen. 

Want het midden van Nederland is ook een aantrekkelijke vestigingsplek. 

Voor Zeist betekent dit onderzoeken naar bouwen in Zeist-Noord (landgoederen Dijnselburg en 

mogelijk ook Vollenhoven (bij de Panweg) 0 – 5000 woningen en bij het Station Driebergen-Zeist 

500 tot 1500 woningen. Dit naast het al bestaande woningbouwprogramma van 2500 woningen. 

Bij Bunnik is er sprake van Bunnik Zuid met 2000 tot 5000 woningen. De gemeenten De Bilt en 

Utrechtse Heuvelrug zijn gelukkig veel terughoudender. Vanwege de groei is er ook verzwaring van 

infrastructuur, bijvoorbeeld een sneltram naar Amersfoort vanaf het USP door de Lage Grond, 

langs Kromme Rijnlaan en De Dreef en allerlei snelfietsroutes door de natuur. 

 

Het groenbeslag van al deze plannen is dus groot. De overheden presenteren de plannen onder 

vlaggen als ‘Healthy Urban Living’ en ‘Groen groeit mee’. Bij het laatste gaat het dan om het 

omvormen van landbouwgebieden naar parkachtige verblijfsgebieden. Dit betekent soms grote 

landschappelijke veranderingen. Het aanvankelijke voordeel van beëindigen van intensief agrarisch 

gebruik lijkt nu overigens ook verdwenen omdat dit waarschijnlijk ook landelijke a.g.v. 

landbouwtransitie gaat gebeuren. Onze Werkgroep proberen we te sturen op verbeteren van 

natuurwaarden en ecologische verbinding en behoud van het cultuurhistorische landschap.  

 

Bijzonder Provinciaal Landschap / Werkgroep Kromme Rijn Corridor 

 

De KNVB zoekt compensatie voor eventuele kap van bos bij Austerlitz en wil deze invullen met de 

aankoop van de boerderij aan de Rijnseweg 3 Odijk. Dit heeft een Werkgroep van enkele inwoners 

van Zeist en Odijk, met inmiddels de naam Werkgroep Kromme Rijn Corridor geïnspireerd om het 

initiatief te nemen om het gebied tussen Odijk, Bunnik en Zeist en Groenekan te laten aanwijzen 

als Bijzonder Provinciaal Landschap. Voor deze Werkgroep wordt een Landschapsvisie gemaakt. Wij 

participeren de Werkgroep vooral met aandacht voor landschap en ecologische verbindingszone. 

De Werkgroep KRC probeert ook met volle kracht de landbouwtransitie in de corridor te 

bevorderen. 

 

Reacties op grotere plannen 
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Er is gereageerd op en ingesproken bij de volgende plannen. Soms is ook deelgenomen aan een 

klankbordgroep o.i.d.  

• De Provinciale Omgevingsvisie en het programma Wonen en Werken 

• Het Integraal Ruimtelijk Perspectief van de U16 

• Beleidsvisie Zon en Wind van de gemeente Zeist 

• Visie Ruimtelijk Haalbaarheidsonderzoek Wind De Bilt (o.a. langs de A28) 

• De Propositie van Zeist 

• De Eerste Zeister Omgevingsvisie 

• Mobiliteitsplan en Mobiliteitsvisie Zeist 

• Mobiliteitsontwikkeling U-NED regio 

 

Inhoudelijk wordt er enerzijds op gewezen dat de keuze voor groei van arbeidsplaatsen leidt tot 

onnodig extra ruimteslag op onze toch al tot ver in het groen volgebouwde provincie. Daarnaast 

vragen de beloofde waardering voor natuur, landschap en cultuurhistorie in het vervolgtraject ook 

echt waar te maken. 

 

Rondom deze plannen is samengewerkt met wijkorganisaties die onze zorgen ten principale delen 

samenwerkend in het platform van de Stichting Beter Zeist en met de Stichting Milieuzorg Zeist.  

 

Reacties op andere plannen 

 

Er is gereageerd op diverse grotere bouwplannen. Zoals de Zeister Warande, Eikenstein, 

omvorming Kantoor De Dreef 2 en Rabofacet aan de Laan van Eikenstein. Vaak worden deze 

plannen voorafgaan door een gebiedsvisie en daarna een inrichtingsplan zoals de Utrechtseweg-

Noord waaronder ook het Pestersbosje. Er is verder betrokkenheid bij de groenplannen langs de 

Griftlaan en bij de flats Nijenheim. Ook is een reactie is verstuurd wegens een algemeen 

groenbeheerplan van de gemeente met minder biodiversiteit en beeldkwaliteit en voor de voorloper 

daarvan voor Couwenhoven-Zuid. Verder is gereageerd op bestemmingsplannen en bouwplannen 

voor het sportpark Blikkenburg. Hier is door verschraling van groen en aanbrengen van extra 

verlichting aantasting van kwaliteiten te verwachten. In dit gebied komen veel vleermuizen voor en 

hun leefgebied neemt sterk af door alle plannen. Ook is een zienswijze aan de gemeente De Bilt 

gestuurd over het bouwplan in de natuur naast het Hessingterrein in de ecologische 

verbindingszone. 

 

Zienswijzen en bezwarenprocedures 

 

Met enige regelmaat worden bezwaarschriften ingediend daar waar bouw- of kapplannen in strijd 

zijn met regels of beleid. Over ’t algemeen leidt dit tot uitstel, afstel en/of wijzigingen en 

verbeteringen van de plannen. Zo is bezwaar gemaakt tegen een kantooruitbreiding op De Breul, 

tegen het plaatsen van grote LED-reclameschermen langs de Koelaan, Driebergseweg en 

Utrechtseweg, kap van bomen aan de Kroostweg en is handhaving gevraagd wegens grondstort op 

de Drafbaan bij de Laan van Rijnwijck. Rondom het Slot liggen er nog bezwaarschriften wegens 

een teveel aan evenementen met impact in de wortelzone van de historische bomen. Door Corona 

lagen de procedures en evenementen rondom het Slot stil in 2021. 

 

Gepoogd wordt ook om direct nadat een vergunningaanvraag bekend is, al op kritische punten een 

‘zienswijze’ naar voren te brengen. Dit leidt soms ook tot aanpassingen m.b.t. groen zodat er geen 

bezwaarschrift behoeft te worden ingediend. 
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Financieel verslag 2021    
     
Het aantal potentiële donateurs in 2020 bedroeg 104 van wie er 97 een bijdrage 
leverde. 

Alle donateurs worden vanaf deze plaats van harte bedankt voor hun bijdrage. 

     

     

  resultaten 2021   Resultaten 2020    Begroting 2021  

Inkomsten     
omschrijving     

contributies en giften  €            1.573,00   €            1.615,00    €            1.400,00  

rente inkomsten   €                         -     €                         -      €                         -    

projecten  €            1.130,38   €            4.976,00    €               850,00  

totaal inkomsten  €            2.703,38   €            6.591,00     €            2.250,00  

     
Uitgaven     

omschrijving     
bankkosten  €                192,50   €               166,07    €               175,00  

projecten  €            1.655,19   €            4.626,56    €               530,00  

verenigingskosten  €                697,95   €               495,19    €               650,00  

Reserveringen:  €                         -     €               384,04    €               145,00  

totaal uitgaven   €            2.545,64   €            5.671,86     €            1.500,00  

     
Totaal inkomsten  €            2.703,38   €            6.591,00    €            2.250,00  

Totaal uitgaven  €            2.545,64   €            5.671,86     €            1.500,00  

              Resultaat boekjaar  €                157,74   €               919,14     €               750,00  

     
 


