
4. De Kouwenhovenselaan: Behoud van cultuurhistorische- en ecologische waarden 
 
Het herstel van de Kouwenhovenselaan met eiken  
 
Het grootste deel van laaneiken is rond de tweede wereldoorlog  
al gekapt. De laan werd herplant met de snelgroeiende populier.  
De gemeente Zeist en Het Utrechts Landschap hebben  
circa 10 jaar geleden afspraken gemaakt om eikenlaan weer te  
herstellen. Alleen op het deel tussen De Clomp en de  
Weteringlaan staan de oorspronkelijke oude eiken nog. (foto 1)  
 
Herplant in fasen 
De herplant met eiken is in fases gebeurd vanwege de functie van de 
Kouwenhovenselaan als vlieg- en fourageerroute voor vleermuizen. 
Deze diertjes kunnen vanwege hun lichte gewicht geen grote 
onbeschutte ruimte in het landschap overbruggen en zullen dan een 
belangrijke verbinding niet meer kunnen gebruiken. Dat is een 
ongewenste versnippering van leefgebied.  
 
Behoud van vliegroutes  is ook een van de redenen waarom de 
Werkgroep Natuurlijk Zeist-West steeds weer aandacht vraagt voor 
herstel en behoud van lijnvormige beplantingen, juist ook in de wijken 
van Zeist-West.    
   

 
 

 
Kappen voor herstel van de eikenlaan  (foto 2) 
Circa 5 jaar geleden heeft de gemeente Zeist het 
deel tussen Weteringlaan en buitengebied voor de 
twee keer met jonge eiken herplant.  De eerste 
aanplant was dood gegaan.  
 
Jonge laanbomen hebben de ruimte nodig om op te 
groeien tot monumentale bomen. Op de foto 
hiernaast is goed te zien dat de jonge bomen niet 
genoeg ruimte krijgen. Eén eik is al dood. Sommige 
bomen groeien al schuin omdat er andere (vaak 
spontaan opgekomen) bomen in de weg staan.  
 
Na het broedseizoen zal de gemeente de jonge 

eiken ‘vrijstellen’. Er worden 20 bomen gekapt en het zal een forse ingreep in het groen zijn langs de kant van de huizen 
van Brugakker. Maar het is de enige manier om de monumentale structuur van de Kouwenhovense laan goed te krijgen. 
Samen met de kruidenberm (tevens uitlaatstrook voor honden) en de struikenlaag zal de Kouwenhovenselaan  binnen 
enkele jaren weer goed kunnen functioneren als ecologische waardevolle verbinding. Eiken zijn bomen die enkele 
honderden jaren oud kunnen worden.  
 
 
3. Herplant in het buitengebied  
Het Utrechts Landschap heeft circa 12 jaar 
geleden als eerste het middengedeelte van de 
populieren gekapt en herplant met eik. Vanaf de 
rand van Couwenhoven kun je deze jonge eiken 
in de verte al zien. Vorig jaar heeft het Utrechts 
Landschap de laatste populieren in het 
buitengebied gekapt en nu is de gehele laan 
herplant met jonge eiken. Als deze bomen 
voorspoedig zullen groeien, dan is de laan weer 
geschikt als vliegroute als de takken van de 
bomenkruinen elkaar weer raken.  
 
Foto 3:   
Vanaf de Kouwenhovenselaan bij de poel, zicht 
op het oude hekje van de Kouwenhovenselaan 
met de nieuwe aanplant in de laan in het 
buitengebied.  
 
 


