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Op zaterdag 14 september 2019 opent Wethouder Wouter Catsburg om 11.00 uur 
de vernieuwde route door Natuurpark de Brink. Dit gebeurt bij de ingang aan de 
Kroostweg met aansluitend een begeleide excursie van een uur. 
 
Het unieke park De Brink bestaat uit het 150 jaar oude landschapspark met landhuis en het 25 
jaar geleden aangelegde mini-rivierenlandschap. De wandelroute en de informatie daarover 
waren na ruim 20 jaar verouderd. De Werkgroep Natuurlijk Zeist-West heeft voor vernieuwing 
gezorgd. Het afgelopen jaar hebben we veel informatie verzameld. We zijn daarbij geholpen 
door veel deskundigen. Er zijn nieuwe informatieborden, een nieuw excursieprogramma en een 
nieuwe paaltjesroute. Met een financiële bijdrage van de gemeente en andere giften. Na een 
jaar voorbereiding wordt het officiële startsein gegeven. 
 
Er valt veel te vertellen over natuur, landschap en cultuurhistorie in De Brink. De Rijn heeft ooit 
als woeste rivier langs de Utrechtseweg gestroomd, later werden de gronden ontgonnen voor 
landbouw en veeteelt. Het landgoed De Brink met villa en boerderij (nu kinderboerderij) stamt 
uit circa 1850. Voor de bezoekers valt er alle seizoenen veel te genieten van de oude bomen en 
de verschillende soorten dieren en planten die er leven. Daar willen we zuinig op zijn. Door de 
ligging langs Utrechtse Weg, Griftlaan en de Zeister Grift is het park een belangrijke schakel in 
natuurroutes: de ecologische structuur Zeist-West. 
 
De komende tijd wordt alle verzamelde informatie over De Brink op internet gezet. We hebben 
een fotohoekje voor mooie foto’s van bewoners en informatie over dieren en planten. Zie 
http://www.natuurlijkzeist-west.nl/bestand/NatuurparkDeBrink/DeBrink.html 
Zie ook de QR-code. 
 
De Werkgroep Natuurlijk Zeist-West zet zich in voor natuur en landschap 
in en om Zeist-West, belangrijk voor mens en dier, want ook de mens 
voelt zich prettig in een groene en natuurrijke omgeving. 
Wilt u op de hoogte gehouden worden? Stuur een mail aan 
mirjamvankouwen@natuurlijkzeist-west.nl. Dan ontvangt u regelmatig 
een informatie en nieuws. 
 
Mirjam van Kouwen en Emmanuelle van Tuijn 
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