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Geacht college,
Hierbij zenden wij u onze zienswijzen over de groene kaart voor de
Bomenverordening. Allereerst merken wij dat het maken van een complete en
goede kaart geen gemakkelijke opgave is. Licht ziet men iets over het hoofd. Wij
bepleiten de mogelijkheid van snelle aanpassingen als blijkt dat gebieden of
gebiedjes over het hoofd zijn gezien.
Wij bepleiten nog de volgende aanvullingen:
o De groenzones langs de voormalige Schipsloot (tussen Zeister Grift en
Pestersbos), een belangrijke groene en ook oude verbinding die nu maar
heel gedeeltelijk is aangegeven.
o Een groter deel van het zuidelijk deel van het RWZI-terrein en de randen
van dit terrein. De groene omzoming is van groot belang voor de
beeldkwaliteit in de wijk maar ook voor het vogelleven in de wijk en de
omgeving van Zeist-West.
o De bomenzone bij Parmentiersland (tussen Eickenstein en de Oude
Arnhemseweg).
o De Oude Arnhemseweg ter hoogte van het Sanatorium als oude
middeleeuwseweg.
o De boomgroepen op het parkeerterrein Jan Ligthartlaan die nog restanten
zijn van het landgoed Vollenhoven.
o De Laan van Vollenhoven tussen de Dreef en de Jan Ligthartlaan als
fraaie nieuwe aangelegde laan.
o Bos- en boomgroepen op het Handelscentrum terrein die bepalend zijn voor
het groene karakter van dit toch al sterk versteende gebied.
o Het zuidwestelijk deel van de terreinen van Shot en Schaerweide. De
groene kaart heeft hier een minder duidelijke ondergrond.
o De noordzijde van de Laan van Beek en Royen met dien verstande dat de
laanbomen zijn beschermd. Op de groene kaart is niet goed t zien of dat
zo is. Onder andere bij restaurant First en de Stalhouderij staan oude
eiken die waarschijnlijk meer dan 200 jaar oud zijn.
o Voorzover wij weten dienen wij bovenstaande zienswijzen ook in namens de
Stichting Milieuzorg Zeist en omstreken en namens de Stichting Beter
Zeist. Indien dat niet of maar gedeeltelijk zo is, ontvangt daarover nog
bericht.
Wij onderschrijven ook de door Stichting Milieuzorg per zienswijze van heden
voorgestelde aanvullingen van de groene kaart.
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Wij zijn graag bereid e.e.a. toe te lichten.
Met vriendelijke groet,
Ernest Schuler
Werkgroep Natuurlijk Zeist-West
Couwenhoven 4612, 3703 EM Zeist
e.schuler@natuurlijkzeist-west.nl / 06-49876043
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