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Hartelijk dank voor de mogelijkheid in te spreken. De tijd was erg kort voor de voorbereiding. Zie 
deze reactie dan ook als een voorlopige reactie die wellicht nog aangevuld wordt. Er komen nog 
bijlagen die u via de griffie toegestuurd krijgt en die een onderbouwen van onze inbreng nu. In 
deze inbreng vindt u ook zienswijzen op het recreatief medegebruik van het agrarisch gebied en 
herstel van het wandelparkje rondom de Saestumvelden grenzend aan het buitengebied.  
Immers de bewoners van Zeist-West moeten hun wandelmogelijkheden in de wijk zelf 
behouden.  
 
 
 
6.1 Kromme Rijngebied 
 
 
Vooraf: 
Recreatief medegebruik van de ecologische verbindingszone Zeist Zuid/West.  
Ik heb een gedetailleerde kaart met aanwezige en geplande wandelroutes in het Kromme 
rijngebied aangeleverd aan de projectgroep. Groot is mijn verbazing dat deze wandelroutes in 
het Kromme Rijngebied in de detailkaart 2020 alle zijn opgenomen als fietsroutes. Behalve de 
wandeling door Wulperhorst richting de Kromme Rijn. Ik neem aan dat dit een vergissing is, dat 
zou dan zeker rechtgezet moeten worden. Wandelpaden mogen geen fietspaden worden. Dat 
stoort de recreatieve beleving van de wandelaar en brengt schade aan de veelal onverharde 
paden. Wij adviseren om concreet in de Structuurvisie op te nemen:  

� Nieuwe wandelroute Tiendweg – Wulperhorst – Kromme Rijn  (2010-2011) 
� Nieuwe doorgaande wandelroute langs de rand van Zeist-West 

Deze paden zijn goed inpasbaar voor de natuurwaarden van het gebied en realistisch.  
 
 

1. De versterking van de ecologische verbindingszone tussen Zeist-West en de 
Niënhof is een goed streven in deze Structuurvisie, ook als de landbouwgronden een 
andere bestemming krijgen. Dat een golfbaan hierin niet past, daar zijn we het helemaal 
mee eens. Dit sluit ook aan bij de strekking van de randvoorwaarden die de provinciale 
staten heeft gesteld bij de Provinciale verordening ten aanzien van de LG3 gebieden.  

 
2. Kenmerken van het Kromme Rijngebied (zie bijlage 1) 

In de beschrijving van het gebied ontbreekt de vermelding dat hier het ontginnings- en 
verkavelingspatroon uit de Middeleeuwen nog grotendeels gaaf aanwezig is. Dit is één 
van de historische en aardkundige waarden van ons stukje Kromme rijngebied.  

 
3. Fietsverbinding Zeist - De Uithof 

Hier is al veel onderzoek en maatschappelijke discussie over geweest. In 2005 is in de 
gemeenteraden van Zeist, De Bilt en de provinciale staten. Wij zijn dan ook verbaasd dat 
wel (weer) een onderzoek gedaan wordt naar een nieuw tracé door het kwetsbare 
gebied en het autoluw maken van de Noordweg Bisschopsweg helemaal weggelaten 
wordt. Wij vinden dat dit nog steeds de enige echte oplossing is voor een betere 
fietsroute met behoud van een goed functionerende verbindingszone. Graag dit 
alternatief expliciet in de structuurvisie opnemen. Zie onze Website voor verdere 
informatie. 

 



4. De ecologische verbindingspijl is volstrekt verkeerd neergezet Zie bijlage 2. 
In het Kromme Rijngebied van Zeist is de ecologische verbinding tussen de natte, lager 
gelegen kerngebieden van belang. Het Wildviaduct onder de A28 en de nieuwe 
faunapassage onder de A12 (gerealiseerd in de planperiode) horen in de pijlen zichtbaar 
te worden. Ook de verbindingen voor de dieren over het spoor in de landgoederen 
Rijnwijck en Wulperhorst zijn cruciaal voor de instandhouding van gezonde populaties 
dieren. ProRail en de provincie hebben afgesproken dat bij grote veranderingen aan het 
spoor de huidige gevaarlijke oversteekpunten vervangen zullen worden door echte 
reetunnels. Ook deze informatie hoort in de Structuurvisie een plek te krijgen. Niet alleen 
dat het spoor zorgt voor stagnatie van het verkeer.  

 
5. De Koelaan wordt niet veranderd, er komt dus ook geen nieuwe doorsnijding van 

het landschap door een nieuwe aansluiting over het Golfterrein van Bunnik. Dat is een 
goede zaak voor natuur en landschap. De belangrijkst natuurwaarde van de golfbaan ligt 
juist in het gebied grenzend aan het bos van Wulperhorst. Belangrijk is wel dat de 
gemeente flink achter de ondertunneling van het Stationsgebied Zeist/Driebergen aanzit.  

 
6. Wandelrondje bij Saestumvelden herstellen. 

Rondom de Saestumvelden ligt een wandelpark voor de wijkbewoners van Brugakker, 
en Vogelenbuurt. Dit park moet weer hersteld nadat de tijdelijke bouwroute voor de 
uitbreiding van PGGM weer verwijderd is. Het Sportlaantje zal hersteld worden door 
gefaseerde aanplant van laaneiken. Dit Sportlaantje biedt tevens een prachtige 
wandeling langs het agrarisch gebied van De Bilt Zuid. Dit zijn harde afspraken tussen 
de gemeente Zeist, gemeente De Bilt en de Werkgroep Natuurlijk Zeist-West.  En dit 
speelt in de periode van het Structuurplan.  (2011-2013)  

 
7. De ecologische verbinding over de Driebergseweg 

Mogelijk ligt er een goede kans voor een oversteek tussen Reehorst en 
Willinkshof/Bornia. Dit ligt buiten het grondgebied van Zeist. Voor Zeist blijft het van 
belang dat de oversteekbaarheid en ontsnippering van de Lustwarandeparken langs de 
Driebergseweg (blokkade hekwerken Scholengemeenschap De Breul) in de 
structuurvisie als streefbeeld blijft staan.  

 
8. Stepping stone verkeerd geplaatst op de kaart rode contour en EHS. (blz 63) 

De cirkel van de stepping stone staat in het bebouwde gebied rondom De Bunzinglaan. 
Volgens de aanwijzingen van Landinrichting Groenraven-Oost is deze gepland bij de 
Koeburgweg- landgoed De Breul. Hier zijn de natuurontwikkelingsgronden ook 
vastgesteld voor dit doel.  

 
      9. De overkapping van de  A28. (zie bijlage 3) 

Wij komen tot de conclusie dat de veronderstelde positieve effecten voor de 
natuurwaarden van het restant Sanatoriumbos door een nieuwe groene verbinding met 
het natuurgebied Overbos Vollenhoven, wegen niet op tegen de ecologische nadelen 
voor de EHS grenzend aan Zeist en is in strijd met de kernwaarde van dit gebied.  
Wat dan wel? 

� Indien een overkapping noodzakelijk is om de wijk Vollenhoven/Dijnselburg te 
vernieuwen, moet de milieuwinst komen uit schone energie: zonne-energie op de 
overkapping.  

� Geen nieuwbouw in het Overbos van Vollenhoven.  
� Het Overbos mag geen uitloopgebied worden vanuit de wijken van Zeist-Noord. 

Daarvoor dient het Sanatoriumbos. 
De overkapping ten noorden van de Panweg/Dijnselburg kan wel voor stedelijke functies 
gebruikt worden. 

 

 



Bijlage 1 bij inspraakreactie Werkgroep Faunapassages Zeist Zuid/West 
 

Ontwerp-structuurvisie Zeist 2020  deelgebied: Kromme Rijngebied  
 
 
 

Streefbeeld Fietsroutes op huidige wandelpaden geprojecteerd. 
Wandelpaden ontbreken op de kaart. 
In de legenda zijn de huidige wandelpaden aangegeven als streefbeeld fietspad 2020. 
Dat is onjuist. Er moet een onderscheid komen tussen bestaande fiets- en wandelroutes.   

 A 
  De Kouwenhovenselaan moet niet als fietspad in de streefbeelden opgenomen 

worden, evenals het wandelpad langs de Blikkenburgervaart en de wandelroutes van de 
Groene Driehoek. 
 
Wel apart opnemen in streefbeeld: 

� Nieuwe wandelroute Tiendweg – Wulperhorst – Kromme Rijn  (2010-2011) 
� Nieuwe doorgaande wandelroute langs de rand van Zeist-West  

 
Er is géén ruimte voor een fietspad langs de rand van Zeist-West. Nu is er fietsgelegenheid 
langs Couwenhoven en een wandelroute langs Brugakker.  

Aanvulling Kenmerken Kromme rijngebied: Zeist-West -  Niënhof 
Middeleeuws ontginningspatroon zichbaar aanwezig en niet genoemd 
In de beschrijving ontbreekt dat hier in het gebied tussen Zeist-West en Bunnik de 
Middeleeuwse ontginningen nog nagenoeg gaaf behouden is. Het bodemreliëf, de 
opstrekkende verkaveling, de rabatgreppels, het slootpatroon en de Brugakker als 
stroomrug in het landschap. Dit alles is het belangrijkste kenmerk van dit gebied en ook 
deze cultuurhistorische waarde zou in de tekst vermeld moeten worden 

Streefbeeld Park onjuist, moet zijn versterking ecologische verbindingszone. 
Legenda aanpassen aan doel bij dit gebied. 
Het streefbeeld is hier niet een park, maar versterking van de ecologische verbindingszone 
tussen Kouwenhovenselaan en Koelaan. ‘Park’ geeft de suggestie van inrichting en 
openstelling voor de mens. Dat is hier niet aan de orde, gelet op de geformuleerde doel 
voor  dit gebied.(zie paf. 178)  Pas als de natuur robuust genoeg is, is er de mogelijkheid tot 
openstelling van de Kouwenhovenselaan. (Visie Utrechts Landschap) zesde 
aandachtstreepje pg. 180. 
 



 
 

Bijlage 2 bij inspraakreactie Werkgroep Faunapassages Zeist Zuid-West 
 

Inspraak/correctiepunten ontwerp Structuurvisie Zeist 2020  januari 2010 
 
De kaart betreffende Faunapassages en voorgestelde faunapassages  
Kromme Rijngebied 

 
 

1. 

Ecologische verbindingen:  
correcties kaart en aanvulling tekst noodzakelijk. 
 

1. Toevoegen pijlen ecologische verbindingen 
EVZ verbinding Groene Driehoek – Langbroekerweteringgebied staat niet 
aangegeven. Zie de zwarte pijlen aangevuld op de kaart  Hiermee voldoet deze 
kaart niet aan het provinciale beleid en het feitelijk functioneren van de EVZ. 
 
2. Huidige faunapassages over spoor bij Wulperhorst en Rijnwijck zijn niet  
genoemd,  maar zijn wel tokomstig aandachtpunt voor ontsnipperende 
maatregelen Prorail en Provincie.  
Landgoed Rijnwijck en Wulperhorst zijn door het spoor doorsneden. De dieren 
hebben nu hun dagelijkse oversteek over het spoor. Dat kost slachtoffers. Eind 
2009 zijn er afspraken gemaakt tussen Prorail, Provincie, Dienst Landelijk Gebied, 
eigenaren en de Werkgroep Faunapassages Zeist Zuid/West. Deze afspraak is dat 
in de toekomst bij eventuele veranderingen aan het spoor op de huidige 
oversteekpunten van de ree ontsnipperende maatregelen genomen worden. De 
beide landgoederen zullen met een volwaardige reetunnel weer met elkaar 
verbonden worden. Ook deze beide oversteekpunten moeten op de kaart 
opgenomen worden en het spoor als knelpunt expliciet in de tekst genoemd. 
 
3. Stepping Stone nabij Bunzinglaan verkeerd op kaart rode contour en EHS 
Zie daarvoor de opmerkingen in de tekst. 
 
Aanvulling tekst en Correctie en kaart van de ontwerp-structuurvisie 
zie daarvoor de folder ‘Natuur Verbinden en Behouden’. Herdruk 2009 



Bijlage 3  bij inspraakreactie Werkgroep Faunapassages Zeist Zuid/West 
 
Ontwerp- Structuurvisie Zeist 2020  A28 en directe omgeving  
 
Waardebepaling:   Overplaats Landgoed Vollenhoven binnen de EHS   
   Sanatoriumbos grenzend aan de Dreef 
   Barrièrewerking omliggende wegen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Natuurkern Beerschoten -  Panbos  
 
2. Het  Overbos van Landgoed Vollenhoven 

functioneert als refugium (schuil/rustgebied) voor vele diersoorten. De recent aangelegde 
faunatunnel onder de Amersfoortseweg functioneert goed voor de kleinere diersoorten, 
waaronder de das. Er is ook een kleine faunatunnel onder de Utrechtseweg, die de 
verbinding legt met het Landgoed Vollenhoven in het Kromme Rijngebied/Wildviaduct 
A28. De EHS-passages over Utrechtseweg en Amersfoortseweg dienen voor de ree nog 
geoptimaliseerd te worden.  

 
3. Sanatoriumbos  (restant na inbreiding met woningen: 22 ha in stedelijk gebied) 

Dit oorspronkelijk grote bosgebied ligt aan de Dreef. (5) Deze weg is ecologisch van 
belang omdat het samen met de Kromme Rijnlaan als een groene route van laag naar 
hoog door Zeist loopt. Het Sanatoriumbos grenst aan deze groene route. Dit bos zal 
gezien de ligging in een druk stedelijk gebied, voornamelijk dienen als stadspark en 
uitloopgebied voor de bewoners. De het oversteken van de verkeersader De Dreef vormt 
wel een ernstig gevaar voor dieren (en mensen). 

 
4. Wegen: Twee regionale wegen vormen nog een barrière voor grotere zoogdieren 

(waaronder de ree) Utrechtseweg, Amersfoortseweg (onder de A28 ligt een goed 
functionerend wildviaduct bij de landgoed Vollenhoven/Oostbroek)  

 
 

 
 
 
 
 

Gele pijlen zijn de 
ecologische verbindingen. 
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Vervolg bijlage 3: Effecten overkapping A28 langs de Overplaats van Vollenhoven 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effecten overkapping A28 langs de Overplaats van Vollenhoven  
Vanuit de visie van de Ontwerp Structuurvisie Zeist 2030. 

1. Het Sanatoriumbos wordt door inbreiding verkleind naar 22 ha. en dient 
steeds meer een stadsbos/park voor de bewoners van Zeist-Noord. Toename 
recreatiedruk inclusief honden. 

2. Een deel van het Overbos Vollenhoven wordt omgezet in bos met bebouwing. 
3. De Dreef is een drukke verkeersader van Zeist en maakt veel slachtoffers 

onder de dieren die zich over de grond moeten verplaatsen. 
4. Het restant van het Overbos Vollenhoven wordt uitloopgebied van Zeist-Noord 

door de groene aansluiting via de overkapping.  
5. Indien de sportvelden hier bovenop de overkapping komen is er enorme 

toename van lichthinder door de hoge lichtmasten.  
 

Conclusie ten aanzien van overkapping A28. 
De veronderstelde positieve effecten voor de natuurwaarden van het restant 
Sanatoriumbos door een nieuwe groene verbinding met het natuurgebied Overbos 
Vollenhoven, wegen niet op tegen de ecologische nadelen voor de EHS grenzend aan 
Zeist en is in strijd met de kernwaarde van dit gebied.  
 
Wat dan? 

� Indien een overkapping noodzakelijk is om de wijk Vollenhoven/Dijnselburg te 
vernieuwen, moet de milieuwinst komen uit schone energie: zoneergie op de 
overkapping.  

� Geen nieuwbouw in het Overbos van Vollenhoven.  
� Het Overbos mag geen uitloopgebied worden vanuit de wijken van Zeist-Noord. 

Daarvoor dient het Sanatoriumbos. 
� De overkapping ten noorden van de Panweg/Dijnselburg kan wel voor stedelijke 

functies gebruikt worden.  


