Zie voor Brede MilieuVisie : https://www.zeist.nl/inwoner/afval-bomen-en-milieu/milieu/milieuvisie/
'In pijler 3 proberen we een kwaliteitsimpuls aan het groen in Zeist te geven, zowel van de openbare
ruimte als van particuliere eigendommen. Zo draagt een grote diversiteit aan planten en dieren bij aan
een stabiel evenwicht in de natuur, ook in de stad. Tegelijkertijd kunnen we door het vergroenen van
Zeist ook een bijdrage leveren om de gevolgen van de klimaatproblematiek te verzachten. Want door een
natuurlijke, groene omgeving voorkomen we hittestress en wateroverlast. Ook voelen mensen zich in een
natuurlijke omgeving beter. Bomen zetten CO2 om in zuurstof en houden water beter vast"

Pijler 3 Levend netwerk van natuur, landschap en cultuurhistorie
Een heel belangrijke kernkwaliteit van Zeist is (de kwaliteit van) de groene omgeving. Het gaat daarbij
om de kralen natuur, biodiversiteit en water. Groen en natuur hebben een intrinsieke waarde, maar de
groene omgeving is ook van belang om letterlijk en figuurlijk op adem te komen: er is een sterke relatie
tussen natuur en gezondheid.
Zeistenaren hechten aan hun groene leefomgeving: de bossen van de Heuvelrug, het weidegebied van
de Kromme Rijn en de buitenplaatsengordel van de Stichtse Lustwarande op de overgang. Het landschap
is altijd een belangrijke motor geweest voor de ontwikkeling van Zeist: denk aan de aanleg van Het
Slotcomplex. Wat de geschiedenis in Zeist vervolgens aan groene en landschappelijke kwaliteiten heeft
voortgebracht, geeft Zeist haar uitstraling, identiteit en prettige vestigings- en verblijfsklimaat.
Zeistenaren zijn daar terecht trots op!
Een voorbeeld van een dilemma op dit vlak is dat mensen een groene omgeving prachtig vinden, maar
zelf toch het liefst een onderhoudsarme – vaak bestrate – tuin hebben…. De (gemeentelijke) groene
omgeving vraagt (gemeenschaps)geld en daarmee staan budgetten onder druk. Echter: als de opbrengst
(gezondheid, luchtkwaliteit, welbevinden e.d.) zou worden verwerkt in de berekeningen, dan valt het
saldo heel anders uit.

Uitvoeringsplan:
Ons toekomstbeeld bij natuur, landschap en cultuurhistorie omschrijven we als volgt:
•

•
•
•
•

Een verder herstel van de ecologische relaties en het versterken van de waarden van natuur,
landschap en (groene) cultuurhistorie die zo kenmerkend zijn voor Zeist. Zo kunnen toekomstige
generaties blijven genieten van wat in het verleden tot stand is gebracht;
Groen blijft ook in de toekomst de factor die de identiteit, het imago en de aantrekkelijke
vestigingsfactor vormt voor Zeist. Dat is uitgangspunt voor onze afwegingen;
We zien groen – in die traditie – als inspirerende motor voor verdere ontwikkeling, waarbij
groen en stedelijke functies elkaar versterken;
Het groen (en vooral de cultuurhistorische parels) zijn van hoge kwaliteit;
Kwaliteit en kwantiteit van het water is uitstekend. Het natuurlijke watersysteem is zo ingericht,
dat de kweldruk toeneemt en kenmerkende natuurwaarden op de overgang van Heuvelrug naar
Kromme Rijngebied weer tot uitdrukking kunnen komen.

De folder: 'Natuur verbinden en behouden (Werkgroep Faunapassages Zeist Zuid-West)' met daarin
de ecologische verbindingen en de (ontbrekende) stapstenen in het Kromme Rijngebied.

Als het gaat om kansen voor natuur, landschap en cultuurhistorie, denken we aan de volgende punten,
waar we in Zeist mee aan het werk willen:
•

•

•

•
•

•

•
•

Vergroening van het centrum. Dit wordt de komende jaren (2016 en verder) opgepakt in het
kader van de uitvoering van de Centrumvisie. Groene cultuurhistorie (Het Slot en de
Lustwarande) is daarin een belangrijke potentie en inspiratiebron;
Uitbouwen van de mogelijkheden om samen met burgers, bedrijven en belangengroepen
stappen te zetten in de kwaliteitsverbetering van het groen. Er is al veel tot stand gebracht,
waarop voortgebouwd kan worden: zoals buurtmoestuinen, bewonersvoorlichting over het
gescheiden rioolsysteem door de WNZW, vrijwilligers die werken aan het behoud van de unieke
bosmierenkolonie bij de Laan van Eikenstein en de 'energie-plantage' Kerckebosch (technische
school);
Toepassen van de “Gedragscode gemeentelijk groenbeheer”. Daarmee beheren we binnen de
bepalingen van de Flora- en Faunawet. Soms is er zelfs nog meer mogelijk: bijvoorbeeld het
optimaliseren van het beheer van gemeentelijke poelen ten behoeve van amfibieën. Dit komt de
natuurwaarden van het gemeentelijk groen ten goede;
Samenwerking zoeken met terreineigenaren over inrichting en beheer van groenelementen en
sommige terreinen, kunnen verbeteringen worden aangebracht in ecologische relaties;
Bij ruimtelijke ontwikkelingen de “Ladder voor duurzame ontwikkeling” 9 als uitgangspunt
nemen, zodat ongewenste aantasting van bijzondere kwaliteiten van natuur, landschap en
cultuurhistorie wordt voorkomen. Goede voorbeelden zijn het WNF-kantoor en het
Gemeentehuis;
Ruimtelijke plannen worden “natuur- (of groen)inclusief” ontworpen door aanwezige groene
waarden en de omgevingscontext eerst in kaart te brengen en te waarderen. Zo komt alle
informatie op tafel om te komen tot een ontwerp dat rekening houdt met de groene waarden
en/of tot een afweging van belangen/nut/noodzaak bij ruimtelijke of infrastructurele
ontwikkelingen;10
Beheervisies voor álle gemeentelijk groen. Voor de bomen wordt er aan gewerkt. Daarna zou
dat ook voor het overige gemeentelijk groen moeten gebeuren;
Het stedelijk groen wordt al sinds de jaren ’90 op natuurvriendelijke wijze beheerd, dus zonder
het gebruik van chemische (onkruid)bestrijdingsmiddelen, behalve bij sportcomplexen. Het is de

•

uitdaging om ook op de sportcomplexen te komen tot reductie van het gebruik van
bestrijdingsmiddelen;
Ook op het vlak van particulier groen liggen er nog grote kansen. Tuinen maken een aanzienlijk
deel van de groene oppervlakte van de gemeente uit. Als bedrijven, burgers en instellingen hun
terrein natuurvriendelijk beheren, kan pas echt een levend netwerk van natuur, landschap en
cultuurhistorie ontstaan. Vanuit bewustwording en ondersteuning door groene groepen en
gemeente kunnen hierin stappen worden gezet.

9) de Ladder streeft naar optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden, door een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en
infrastructurele besluiten. Hergebruik van bestaande voorzieningen en/of vastgoed is één van de pijlers.
10) dit is ook de bedoeling bij GONS (Gebieds Ontwikkeling Nieuwe Stijl). GONS gaat uit van de toegevoegde waarde van het initiatief en het organiseren van draagvlak door
de initiatiefnemer, eerder dan van strikte regelgeving. Cruciale factor bij het slagen van deze aanpak is het in kaart brengen van belangen en het bijeenhalen van stakeholders
door de initiatiefnemer van een ontwikkeling.

Wij zorgen voor een met groen dooraderd Zeist
Concrete plannen uit het Uitvoeringsplan, inmiddels aangevuld met nieuwe initiatieven:
•
•
•

Biodiversiteit vergroten: in 2030 is biodiversiteit centrale uitgangspunt bij aanleg en beheer van
openbaar groen en water
Hittestress voorkomen
Waterstromen reguleren: in 2020 is 30% van het verhard oppervlak niet aangesloten op
riolering, in 2030 is 50% afgekoppeld

Mogelijke maatregelen en projecten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Communicatieve initiatieven en goede voorbeelden
Bijendag / bee deals /bijenlint
Operatie Steenbreek
Natuur Inclusief Ontwerpen
Duurzame initiatieven en buurten ondersteunen (Platform Stadslandbouw)
Vergroenen van schoolpleinen
Bomenbeheerplan
Watervriendelijke tuinen promoten
Geopark Heuvelrug

