
           Website: www.natuurlijkzeist-west.nl/bestand/NatuurparkDeBrink/DeBrink.html 
 

 
Voorwoord 
De afgelopen jaren hebben wij veel activiteiten georganiseerd voor Natuurpark De Brink. Vernieuwd 
zijn: De informatiepanelen, thema-excursies, zelfstandige wandelroute en achtergrondinformatie die 
via de Website beschikbaar is. Met veel aandacht voor cultuurhistorie, landschappelijke beleving en 
natuur. In deze nieuwsbrief een terugblik op diverse gebeurtenissen in september t/m november 
2019 met veel foto’s.  
 

1. De officiële onthulling van de nieuwe informatieborden met wandelroute en excursies 
Natuurpark De Brink op 14 september 2019 

2. De feestelijke opening van de speelbeek in het ‘Griftbosje’ op 9 november 2019 
3. Een verslag van het vrijwilligerswerk door de Poelenwerkgroep Zeist  

 
Emmanuelle van Tuijn                                Mirjam van Kouwen  
emmanuelle@natuurlijkzeist-west.nl     mirjamvankouwen@natuurlijkzeist-west.nl 

 
 

excursies:  
   
12 januari 2020: Landschapswandeling Natuurpark De Brink:  
Start: ingang Kroostweg  Tijd: 14.00 – 15.30 uur, 
De wandeling volgt de nieuwe routekaar (zie boven). We lopen van ‘hoog naar laag’, van het 
Lustwarandepark De Brink naar het lager gelegen rivierenlandschapspark uit 1997 en weer terug. 
Ook in de winter is de sfeer in het park telkens weer verrassend anders. De natuur is in winterrust, 
maar er is genoeg te zien.  
 
1 maart 2020: Landgoed De Brink met huis en landschapspark (1856) 

Start: ingang Kroostweg Tijd: 14.00 – 15.30 uur 
In deze excursie staat de Lustwarandetijd centraal: een tijd waarin in Zeist langs de Utrechtseweg 
vele buitens gebouwd werden. Landgoed de Brink met huis, landschapspark en boerderij stamt uit 
die tijd. Wandelend door een landschapspark lijkt het of je in een romantisch landschap loopt. Hoe 
kreeg de ontwerper van de tuin dat voor elkaar? We laten zien hoe slim gebruik werd gemaakt van 
bomen, struiken, water en zichtlijnen. We verwachten bloeiende stinzenplanten.   

 
Nieuws 

 
November 2019 



Officiële onthulling van de nieuwe informatieborden en wandelroute 14 sept 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Onder veel belangstelling van 
wijkbewoners en betrokken medewerkers 
van de gemeente Zeist, is op 14 
september 2019 de vernieuwde 
informatieroute met informatiepanelen 
over Natuurpark De Brink geopend.  
 
Mirjam van Kouwen gaf een korte 
openluchtlezing over het ontstaan van het 
landschap in de verschillende perioden 
op de locatie van het huidige Natuurpark,  
 
Daarna sprak Wethouder Wouter 
Catsburg zijn waardering uit over het 
initiatief van de Werkgroep Natuurlijk 
Zeist-West binnen Samen Duurzaam 
Zeist.  
 
Samen met Emmanuelle van Tuijn 
onthulde de Wethouder het nieuwe 
informatiepaneel bij de ingang aan de 
Kroostweg. Waarna in twee groepen een 

rondleiding werd gegeven. 

Foto links: Op 9 september werden de 
informatieborden en de routepaaltjes geplaatst.  
 

 
 
Alle medewerking kregen we van de 
medewerkers groenbeheer en de Servicedienst 
Zeist die de routepaaltjes plaatste. De Van 
Tellingen-Pul Stichting hielp ons met 
onvoorziene meerkosten.  
 



Poelenwerkgroep Zeist aan het werk in de ‘Meander’ van Natuurpark De Brink 
Op deze pagina herfstsfeer foto’s van de grote poel. ‘de Meander’     

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

16 november 2019 

De poelen in Natuurpark De Brink 
zijn circa vijf jaar geleden 
machinaal gebaggerd en 
geschoond. Dit was noodzakelijk 
groot onderhoud.  
 
Daarna heeft de poelenwerkgroep 
Zeist het handmatig schonen op 
zich genomen. Dit gebeurt altijd in 
het najaar, als de (jonge) kikkers 
en salamanders weer op het land 
in de bosjes leven. In het voorjaar 
worden nieuwe broeihopen voor de 
ringslang opgezet. Er is voldoende 
open water nodig. In de zomer 
worden planten en dieren er in en 
rond de poelen geïnventariseerd 
 
De poelen zijn belangrijk voor de 
natte natuurwaarden in het park. Er 
leven dieren en planten die water 
nodig hebben om te leven en voor 
de voortplanting. Ook de ijsvogel 
komt er vissen.  
 
Jaarlijks onderhoud van 2 dagen is 
onmisbaar omdat de poelen anders 
snel zouden dichtgroeien. Dan 
‘verlanden’ de poelen tot een 
moerasbos. Daarmee verdwijnt ook 
de beleving van het nagebootste 
rivierenlandschap in het park. 
Helaas groeien er ook twee 
exotische waterplanten: de 
waterteunisbloem en waterwaaier. 
De planten zijn nu verboden als 
vijverplant en ongewenst in de 
natuur. Ze verdringen de inheemse 
onderwaterplanten.  
 
Dit jaar is de grote ‘Meander’ onder 
handen genomen. De lisdodde, het 
riet, de grote egelskop groeien zo 
hard, dat de poel rondom het 
eilandje jaarlijks bijna dichtgroeit. 
Dat is op de foto’s goed te zien. De 
ploeg in het water haalt de 
wortelstokken (tweede foto) los en 
naar de kant. Anderen leggen de 
planten op hopen langs de kant.  
 
Extra vrijwilligers zijn nodig 

Houd je van aanpakken en werken 
in een gezellige sfeer? Je bent van 
harte welkom. Want dit jaar zijn er 
eigenlijk nog te weinig planten 
verwijderd. 
 

Voor meer informatie:  
André Tinhout: a.tinhout@freeler.nl 



Het Griftbosje: een bijzonder stukje groen in de historie van Zeist-West. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de hoek Griffensteijnselaan/Ridderschapslaan heeft een enthousiaste buurtgroep een verwilderd 
bosje omgetoverd tot een natuurbosje met speelgelegenheid. Het bosje grenst aan de speeltuin van 
Griffensteijn met de ingang aan de Cornelis Schellingerlaan.  
 
De naam ‘Griftbosje’ is goed gekozen: 
Dwars door dit bosje liep vroeger de Zeister Grift als 
open vrachtvaarroute door het boerenland van Zeist 
richting De Bilt. Het sluisje ligt nu nog in Nijenheim. 
 
Met de uitbreiding van woonwijken richting het 
westen, is de Zeister Grift met een grote duiker 
onder de Griffensteijnselaan verlegd. De vrachtvaart 
over de Zeister Grift had toen al de concurrentie 
verloren door de komst van de vrachtauto’s. 
 
Op oude kaarten is de oorspronkelijke ligging van de 
Zeister Grift terug te vinden. De huidige ligging met 
duiker is hiernaast te zien op een uitsnede van de 
kaart van het informatiebord Natuurpark De Brink 
 
Feestelijke opening aangelegde speelbeek 
Op 9 november 2019 opende Wethouder Catsburg de aangelegde speelbeek in het Griftbosje een 
soort ‘mini Boswerf’.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samen met het speelveld in Natuurpark De Brink en de kinderboerderij De Brink is  
Zeist-West weer een speelgelegenheid in natuurlijke omgeving rijker. We feliciteren de buurtgroep 
die dit mooie stukje natuurlijk speelgroen bij Speeltuin Griffensteijn voor elkaar heeft gekregen.  


