
 
 

20 jaar actief in en om Zeist-West 

 
 

Natuurpark De Brink  
Het park waar natuur, landschap en cultuurhistorie samengaan 

      
Activiteiten en excursies april t/m december 2019 

 
 
Het project Natuurpark De Brink 2018/2019 is de jubileumactiviteit van de Werkgroep 
Natuurlijk Zeist-West. Sinds 20 jaar zetten wij ons actief inzet voor behoud en verbetering 
van natuur en landschap in en om Zeist-West. 
 
 
1. Excursie ‘Het rivierenlandschap in Natuurpark De Brink’ 
Wanneer: zondag 14 april 2019, start vanaf ingang Kroostweg van 14.00 tot 15.30 uur. 
 
Natuurpark De Brink ligt op de overgang tussen de Utrechtse Heuvelrug en het lager 
gelegen Kromme Rijngebied. Hier is eind vorige eeuw een miniatuur rivierenlandschap 
aangelegd met de typische oude landschapselementen die hierbij horen. Er zijn een dijkje, 
waterpartijen, meidoornhagen, knotwilgen en bloemrijk hooiland. U krijgt informatie over 
beplanting en dieren die zich thuisvoelen in dit deel van het Natuurpark De Brink. We starten 
vanaf het vaste vertrekpunt bij de ingang Kroostweg en ervaren zo tijdens de wandeling de 
overgang van hoog naar laag in het voorjaar.  
 
 
 
2. Diapresentatie en lezing:  
Huis en Lustwarandepark De Brink: ons cultureel erfgoed uit 1856 
Wanneer: woensdag 15 mei 2019, tijd 20.30 tot 21.30 uur.  
 
Locatie: De Koppeling, De Clomp 1904, Zeist-West 
Tijd    : 20.30  uur tot 21.30 uur, toegang gratis.  
 
U ziet een diapresentatie met informatie 
en mooie beelden uit verleden en heden 
van Natuurpark De Brink waarbij we 
eigen, unieke beelden laten zien van het 
interieur van het huis. Een mooie 
sfeerfoto’s van het omliggende 
lustwarandepark De Brink in alle 
seizoenen. Enkele bijzondere bomen 
worden ‘in het zonnetje’ gezet. Zo geven 
we u een overzicht van de vele 
cultuurhistorische en natuurwaarden van 
dit voor Zeist unieke openbare park, dat 
samen met het lager gelegen 
nagebootste rivierenlandschap ‘Het 
Natuurpark De Brink’ is.      Foto: Jaap van de Wal 
 



3. Excursie ‘Natuurpark de Brink’ en groene verbindingen voor de natuur 
Wanneer: zondag 26 mei 2019, start vanaf ingang Kroostweg 14.00 tot 15.30 uur 
 
Natuurpark De Brink is een brongebied voor de natuur van Zeist. En samen met de Griftlaan, 
Utrechtseweg en de Zeister Grift vormt het park een belangrijk onderdeel van de ecologische 
structuur van Zeist-West van en naar het buitengebied Zeist Zuid/West. Deze excursie gaat 
dieper in op het belang hiervan, hoe is dat in het park te zien? Wat heeft de Zeister Grift 
hiermee te maken? Tijdens deze excursie geven we hier meer informatie over en vertellen 
we over het ecologisch groenbeheer dat belangrijk is voor het behoud van de soortenrijkdom 
van dieren en planten. Hier dragen wij als burgers en overheid verantwoordelijkheid voor, in 
ons land waar de mens steeds meer groene ruimte opeist voor stedelijk gebruik.  
 
 
 
 
 
 
 
4. Excursie:  Huis en Lustwarandepark De Brink (1856)  
Zaterdag 14 september 2019:  14.00 – 15.30 uur  
Tijdens deze excursie extra informatie over Zeist in een ver 
verleden. De eerste nederzettingen van de mens, de 
middeleeuwse Brink en het ontstaan van Zeist. In het 
Natuurpark De Brink komt dit allemaal bij elkaar. 
 
5. Informatiestand op de pleinen bij het Slot 
Zondagmiddag 15 september 2019: 12.00 – 16.30 uur  
op de pleinen bij het Slot. Samen met andere organisaties 
geven wij informatie over onze activiteiten voor behoud van 
cultuurhistorie, natuur en landschap in en om Zeist.  
 
 
 
Verder in 2019 …. 
 
Opening vernieuwde wandelroute Natuurpark De Brink  
In de week van 23 t/m 28 september 2019 zal de vernieuwde wandelroute geopend worden. 
 
Speciale eerste excursie voor blinden en slechtzienden 
In samenwerking met Bartimeus, de naastgelegen instelling, verzorgen we dit jaar nog onze 
eerste excursie voor een groepje blinden en slechtzienden in Lustwarandepark De Brink. Met 
als doel om in 2020 de samenwerking verder te ontwikkelen.  
 
 
 
 
Informatie bij:  Mirjam van Kouwen  mirjamvankouwen@natuurlijkzeist-west.nl
   Emmanuelle van Tuijn  emmanuelle@natuurlijkzeist-west.nl 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

‘ Natuurpark De Brink opnieuw onder de aandacht’ 
een project binnen ‘Samen Duurzaam Zeist’ pijler 3. 

www.natuurlijkzeist-west.nl  ,030-6958618 

Activiteiten tijdens het Historisch weekend Zeist op 14 en 15 september 2019,  
Georganiseerd door het Geheugen van Zeist 


