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Jaarverslag en financieel verslag 2020 
 

Bestuur  

  
Het dagelijks bestuur (DB van Werkgroep Natuurlijk Zeist-West - WNZW) is in 2020 vier 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. Met betrekking tot onze derde pijler Planologische ontwikkelingen heeft 
Ernest Schuler zich ingezet. Jos Parlevliet hield de financiën bij en verzorgde het financiële verslag, 
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.  
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. 
 

Faunapassages  
 
1. Algemeen  
De Werkgroep Faunapassages Zeist Zuid/West is een netwerk van actieve bevlogen leden van lokale 
natuurorganisaties. De verkregen informatie en ervaring brengen wij in ter verbetering van de 
ecologische verbindingsfunctie en leefgebieden.  
 
2. Paddentrek In Zeist  
In 2020 is  de coördinatie van het plaatsing van de borden door onze werkgroep overgedragen aan de 
paddenwerkgroepen. De natuursloten van Brugakker en Couwenhoven, de Grift en de poelen bij het 
Couwenhovenseveld en Natuurpark De Brink zijn de waterpartijen die van belang zijn. 
 
3. Water in Zeist-West. 
In 2020 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. 
 
4. 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.  
 
5. Buitengebied: Fietspad Uithof – Zeist-West (ecologie en planologie) 
2020. 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. 
 
6. Verbreding van de A27: de gevolgen in ons werkgebied (ecologie en planologie) 
 
Opnieuw is volgens de minister van waterstaat verbreding noodzakelijk. Ook tegen deze uitbreiding 
hebben we samen met andere organisaties in 2020 weer bezwaar gemaakt. Bij het opstellen van dit 
jaarverslag is de reactie op het bezwaar nog niet ontvangen. 
 
7. Landgoedparken langs de Driebergseweg:  
 
2019/2020. De Brink.  
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Knotgroep 
 
Het knotseizoen loopt van oktober tot half maart dit in verband met onder andere het broedseizoen. In 
2020 was het in de maanden januari tot en met maart nog mogelijk om werkdagen te organiseren. 
Ook de werkdag van 10 oktober kon nog net op onze  vertrouwde wijze gehouden worden. Wel 
moesten er extra Corona voorschriften gevolgd worden. De later vereiste Corona beperkte daarna 
onze mogelijkheden. Er werden geen open werkdagen meer georganiseerd. De beperking tot 
maximaal 2 personen legde de werkzaamheden zo goed als stil. Gereedschap is door een subsidie 
van de gemeente Zeist aangevuld met 2 elektrische kettingzagen. Een voorwaarde voor meer 
slagkracht in het komend seizoen. Andere geplande werkdagen zijn afgelast mede op advies van het 
LEU waarmee we samenwerken. Ten gevolge van de Corona pandemie zijn achterstanden ontstaan 
in het natuuronderhoud.  

 
Planologie 
 
Algemeen 
Planologische ontwikkelingen worden door de Werkgroep Natuurlijk Zeist-West gevolgd, er wordt 
ingesproken en zo nodig worden er planologische procedures aangespannen indien de 
natuurwaarden onder te grote druk komen te staan. Onze werkgroep dient regelmatig zienswijzen, 
inspraakreacties of bezwaren (bijna nooit) in, over bestemmingsplannen, bouw- en aanlegplannen. n 
2020 is o.a. aandacht besteed aan onder andere de volgende zaken: 
1. Gronddepot Laan van Rijnwijck.  
Er is geconstateerd dat er grondstort plaats heeft gevonden bij de Laan van Rijnwijck. De gemeente is 
gevraagd om actie te ondernemen tegen eventuele illegale grondstort. De grond is nu weggehaald. Er 
stonden ook nog andere zaken. Die zijn nu ook opgeruimd.  
2. Grondstort op de oever van de Grift bij het winkelcentrum.  
Dit was niet de bedoeling volgens het Groenplan De Clomp. De oever was juist een voorbeeld van 
een redelijk verschraald graslandje met o.a. Pinksterbloem. Er is nu rijkere grond opgebracht. Er ligt 
hierover een memo bij de gemeente. Geen handhaving gevraagd.  
3. Bezwaar vervangen Duiker in het watertoevoersysteem voor de slotvijver en Grift:  
Mediatie heeft tot enige aanpassing in de vergunning geleid, maar niet t.a.v. de waterkwaliteit. In het 
verlengde van onze vragen is aangegeven dat het in het rapport van Tauw er bepaalde effecten op de 
waterkwaliteit niet voldoende zijn onderzocht. Aangegeven is dat wij open staan voor overleg.  
4. Bestemmingsplan Doorstroming Utrechtseweg.  
De Fietstunnel Utrechtseweg/Krommerijnlaan/De Dreef wordt naar ons inzicht op de verkeerde plek 
gerealiseerd.  Ook verdwijnen er bomen op het kruispunt. Onze inbreng leverde in elk toezeggingen 
op over groen en open houden route naar de Bisschopsweg. 
5. Fietspad Lage Grond.  
De provincie studeert er weer op in overleg met het Utrechts Landschap en de Landschapsadviseur 
van de provincie. Er is in het dagelijks bestuur WNZW afgesproken dat er een memo wordt 
geschreven voor de interne discussie. Wij (WNZW) zouden daar ook weer bij betrokken worden.  
6. Duurzame energieopwekking.  
Zie http://www.zeist.nl/zonenwind voor de stukken. Het komt erop neer dat velden met panelen tot 0- 3 
ha maar groter mogen ook in het buitengebied en op de landgoederen. Windenergieopwekking kan 
langs de A12 of achter Couwenhoven en Brugakker. In de beleidsstukken wordt veel aandacht 
besteed aan natuur en landschap. Ook zijn de zonnevelden kleiner geworden.  
WNZW beraadt zich nog op onze opstelling. In juni verschijnt de gebiedsvisie.  
7. Omgevingsvisie Provincie en gemeente Zeist 
Zienswijzen bij de provincie zijn ingediend. Provincie stelt 10 maart(2021?) de visie vast. Met andere 
groepen wordt gewerkt aan een petitie tegen de verstedelijking. 
8. Bijzonder Provinciaal Landschap 
De KNVB heeft het initiatief genomen om het gebied tussen Odijk, Bunnik en Zeist te laten aanwijzen  
als provinciaal landschap. Dit mede als compensatie voor eventuele kap van bos bij Austerlitz. 
9. Plantsoenen Zeist-West 
Diverse plantsoenen in Zeist-West zijn kaal gehaald en van voornamelijk beplant met cultivars en 
uitheemse beplanting. Hierover is een memo in de maak samen met andere natuur groepen. 
10. De Dreef 2 
Men constateert dat het huidige kantoor in een boskamer moet veranderen. Er komen er 5 
woonwerktorens op de plek. Tegen de bomen aan. De gemeente is al 3 jaar aan het faciliteren. En nu 
mogen wij ook inspreken. Dit betreft trajecten over rijkssubsidies voor woningbouwlocaties en 
infrastructuur. Ingesproken is over HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) (zie Mobiliteitsvisie Zeist) 
en afremmen groei arbeidsplaatsen met de daarbij horende woningvraag. 
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11. Heuvelrugtuinen 
Het plan is aan de voorzijde bij Eldorado een modeltuin – Heuvelrugtuin te maken met inheemse  
beplanting als tuinvoorbeeld. Aangegeven is dat dit wel moet passen in de parkachtige aanleg en  
doorzichten van de bewoners op het park 
 
12. Participatie in de Planbegeleidingsgroep De Clomp. 
2019/2020. Ernest Schuler vervult hier een actieve rol ter bewaking van uitvoering van het groenplan 
voor De Clomp. Doel is het voorkomen van verdere schade aan het groen en zoveel mogelijk 
behartigen van het wijkbelang. De bouwplannen zijn opgepakt door de projectbeheerder, het 
gezondheidscentrum en de noordwestelijke bebouwing zijn gereed. De bouwplannen hebben veel 
groen gekost, o.a. achter de school de Griffel, maar ontlast wel de scholen De Griffel en De Koppel, 
de Moskee en de Koppeling van bevoorradingsverkeer.  
 
13. Andere onderwerpen die de aandacht vragen: 

 Bestemmingsplan Buitengebied Zeist Zuid West 
 Ontwikkelingen rond het station Driebergen-Zeist en Gebiedsvisie DBZ 
 Lage Grond 
 Buitengebied randsloot Couwenhoven 

 
 
 
 
 

Financieel verslag 2020      

      
Het aantal potentiele donateurs in 2020 bedroeg 106 van wie er 100 daadwerkelijk een bijdrage hebben 
overgemaakt. 

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

      

      

  Resultaten 2020    Begroting 2020    Resultaten 2019  

Inkomsten      

omschrijving      

contributies en giften  €                         1.615,00    €                      1.400,00    €                         1.392,00  

rente inkomsten   €                                      -        €                                      -    

projecten  €                         4.976,00    €                      2.280,00    €                         7.800,20  

totaal inkomsten  €                         6.591,00    €                      3.680,00    €                         9.192,20  

      

Uitgaven      

omschrijving      

bankkosten  €                             166,07    €                          125,00    €                             124,56  

projecten  €                         4.626,56    €                      2.280,00    €                         7.671,22  

verenigingskosten  €                             495,19    €                          650,00    €                             208,68  

Reserveringen:  €                             384,04    €                          250,00    €                             105,00  

totaal uitgaven   €                         5.671,86    €                      3.305,00    €                         8.109,46  

      

Totaal inkomsten  €                         6.591,00    €                      3.680,00    €                         9.192,20  

Totaal uitgaven  €                         5.671,86     €                      3.305,00    €                         8.109,46  

Resultaat boekjaar  €                             919,14    €                          375,00    €                         1.082,74  

 


