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Overleg verbetering verkeersstromen. Foto: M. Schulz

Verkiezingsdebat 7 maart 2018
Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018
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Politiek debat, 2016 (1)

Het is een traditie geworden 
dat BBDichterbij elk jaar een 
politiek debat organiseert. 
In 2014 is de huidige gemeen-
teraad gekozen. Vóór die ver-

De locatieleider van VSO 
de Meerklank is mevrouw 
Mirjam Schulz. Zij stelt de 
school hier aan u voor.

“In mei dit jaar werd bekend 
dat de Laan van Eikenstein 2 
onze nieuwe locatie ging 
worden. Aan het begin van 
dit schooljaar zijn leerlingen 
en team van de Meerklank, 
na een extreem korte voor-
bereidingsperiode - inclusief 
verbouwing en verhuizing 
vanuit de twee vorige loca-
ties - hier van start gegaan. 
Deze VSO biedt onderwijs aan 
jongeren van 12 tot 20 jaar 
die zeer moeilijk leren, om 

vraag wat gerealiseerd is van 
de toegezegde plannen en 
hoe verder. Dit is ieder jaar 
herhaald. Nu zijn we heel 
benieuwd wat de nieuwe plan-
nen voor de komende vier 
jaar zijn en welke partijen het 
beste bij onze wijkvisie aan-
sluiten. Aan dit verkiezings-
debat nemen de lijsttrekkers 
van de in Zeist actieve poli-
tieke partijen deel. Voorzitter 
Hildebrand Stoker legt actuele 
zaken uit onze wijk aan hen 
voor.

Net als in de voorgaande jaren 
belooft dit weer een boeiend 
politiek debat te worden, 
zeker nu er in en om onze 

leerlingen boodschappen zien 
doen of een stage bezoeken!
’s Ochtends en ’s middags 

wijk veel te besluiten valt de 
komende jaren: Veldheim, 
Rabobank, TNO en de voor-
malige jeugdgevangenis Eiken-
stein. Wat gaat er gebeuren met 
deze terreinen en gebouwen? 
Wat is de impact op de ont-
sluiting/verstopping van onze 
wijk? Wat vinden de lijsttrek-
kers van onze wijkvisie? Gaan 
ze er in mee? Hoe blijven wij 
de veiligheid en leefbaarheid 
van de wijk positief beïnvloe-
den? Verder zijn er nog veel 
meer vragen, thema’s en 
stellingen die aan bod komen.
Kom 7 maart 2018 naar het 
Kunstenhuis en hoor wat de 
politieke partijen gaan doen 
voor u en de wijk.

kiezingen hebben we met alle 
politieke partijen een verkie-
zingsdebat gehouden. Een jaar 
later is wederom een politiek 
debat georganiseerd met de 

verschillende redenen. 
De meeste van de jongeren 
verlaten onze school om te 
gaan werken: hetzij in een 
(beschutte) werkomgeving, 
hetzij in een dagbesteding 
of als vrijwilliger. Daarom 
is ons onderwijs sterk toe-
komstgericht: wat heb je 
nodig om straks op je eigen 
niveau goed je weg te vinden 
in de samenleving? Naast de 
cognitieve vakken werken we 
veel aan totale ontwikkeling: 
sociale competenties, prakti-
sche vaardigheden, stages 
en het vergroten van de 
zelfstandigheid. U zult ons 
bijvoorbeeld regelmatig met 

Activiteiten 
agenda 
Zet ze alvast in uw 
agenda 

7 maart 
Verkiezingsdebat 
en ALV

10 maart
NL Doet, lunch/high 
tea met ouderen en 
alleengaanden

22 september 
Burendag

17 oktober 
Brouwerij Dichterbij

Nieuwe ‘bewoner’ vanaf augustus 2017:
Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) de Meerklank aan de Laan van Eikenstein 2

komen er 23 taxibusjes aan 
de Oude Arnhemseweg om 
de leerlingen te brengen en 

te halen. Wij proberen dit 
vanuit school zo veel moge-
lijk te stroomlijnen, maar 
kunnen voor de buurt helaas 
niet alle overlast wegnemen.

Met enkele vertegenwoor-
digers van gemeente, wijk 
en school is een werkgroep 
samengesteld met als doel: 
goed overleg over een weder-
zijds haalbare oplossing voor 
de ontstane verkeerssituatie. 
Op 7 november was de eerste 
bijeenkomst. Naast concrete 
afspraken is de opbrengst 
nu al zichtbaar: meer weder-
zijds begrip voor de gekozen 
oplossingsrichting!”



Wijkvisie Bewoners Belangen Dichterbij BBDichterbij, wat doen wij? 

Van het bestuur van de B.B.D.

Ondanks de grootte en haar 
eigen identiteit heeft de wijk 
geen winkel, geen huisartsen-
praktijk en geen ontmoetings-
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Het is goed wonen in onze 
wijk. Maar wat maakt de wijk
tot wat het is? Wat vinden 
wij belangrijk in de wijk? 
Wat maakt het wijkgevoel? 
Hoe kunnen we het verbe-
teren? Wat moet blijven? 
Wat missen we?
Op 7 september 2017 heeft de 
BBDichterbij een ‘Dichterbij 
Brouwerij’-bijeenkomst ge-
organiseerd om samen met 
buurtbewoners tot een wijk-
visie te komen. Thema’s zijn 
voorzieningen, veiligheid,  
groen&duurzaamheid en 
saamhorigheid.
De uitwerking heeft een top 10 
opgeleverd met concrete plan-
nen die de bewoners met de 
gemeente willen uitvoeren. 
Het is nu de taak voor het 
bestuur om de plannen aan 
de bewoners en de politieke 
partijen uit te dragen.

Bewoners Belangen Dichterbij 
maakt zich sterk voor de buur-
ten Dichterswijk, Parmentiers-
land en Patijnpark. In totaal 
zijn dit circa 1850 huishou-
dens, circa 6000 bewoners. 

Vele jaren heeft de redactie 
van de Dichterbij een prachtig 
blad gemaakt. De huidige tijd 
vraagt meer en frequenter 
aandacht voor de verschillen-
de onderwerpen in de wijk. 
Het bestuur BBD heeft samen 
met een aantal bewoners een 
voorstel uitgewerkt om het 
blad een andere opzet te geven.
Hierdoor kunnen we nog 
meer leuke verhalen en infor-
matie delen. We willen het 
blad graag met meer mensen 
maken.

We willen nieuwe rubrieken 
maken zoals: wandelingen in 
de buurt, wat vinden kinde-
ren van hun buurt?, inter-
views met nieuwe bewoners, 
duurzaam (ver)bouwen, 

centrum. De buurten zijn 
ondergebracht in Wijk Zeist 
Noord, waaronder ook bij-
voorbeeld Vollenhove valt. 
Deze drie buurten zijn totaal 
verschillend van een wijk 
als Vollenhove.
Gepleit wordt voor een apar-
te wijk: Zeist Noord-Midden 
(of welke naam dan ook). 
Dit gebied moet opnieuw wor-
den bekeken op de aanwezige 
voorzieningen in aansluiting 
op zijn bewoners. BBD gaat 
het gesprek graag aan met 
de politiek op 7 maart 2018.

In gesprek met elkaar over de wijkvisie (1) 

Burendag 2017 (1)

• Regelmatig voeren van 
gesprekken met wethouders 
en gemeenteraadsleden, naar
gemeenteraadsvergaderingen
toe en aanschuiven bij 
ronde-tafel-bijeenkomsten.

• Contact onderhouden met 
wijkmanager en wijkagent.

• Uitgeven wijkblad Dichterbij; 
in 3-4 edities per jaar de 
bewoners informeren over 
het reilen en zeilen van de 
wijk.

• Aanspreekpunt voor ge-
meente, instellingen en 
bedrijven voor alles wat 
met de wijk te maken heeft.

• Deelnemen aan inspraak-
rondes over toekomstplan-
nen Veldheim, Rabofacet, 
TNO en Eikenstein.

• Deelnemen aan overleg 
over verkeer, groen en 
duurzaamheid.

• Meedenken en -praten over 
onder andere parkeerproble-
matiek in Parmentiersland 
door RaboFacet-medewer-
kers en herontwikkelingen 
op Sanatoriumterrein.

• Organiseren NL Doet en 
Burendag-activiteiten in 
de wijk.

• Ontwikkelen en, met 
buurtbewoners, leerlingen-
raad cbs Ichthus en gemeente, 
herinrichten van het speel-
terrein ‘het Speelparadijs’ 
aan de Nicolaas Beetslaan.

Schrijf mee aan de, nieuw 
vorm te geven, Dichterbij

Aankloppen
Het is van belang dat onze 
buurt breed, en goed ver-
deeld over de drie wijken, 
vertegenwoordigd is. En dat 
bewoners de juiste wegen 
kennen wanneer zich in de 
wijk zaken voordoen die 
beter kunnen. Daarbij kan 
de BBD een belangrijke rol 
spelen door een vereniging 
te zijn die uit veel leden be-
staat om een hecht sociaal 
netwerk te vormen.
Om die reden zijn wij vorig 
jaar gestart met het werven 

van straatcoördinatoren. 
Zij zorgen ervoor dat de 
straatbewoners weten waar 
ze kunnen aankloppen, ze 
heten nieuwe bewoners 
welkom en maken hen 
wegwijs, ze zorgen voor de 
communicatie tussen BBD, 
straatbewoners en de ge-
meente. Zij hebben dus een 
belangrijke rol in de wijk. 
Het werkgebied van een straat-
coördinator is beperkt tot 
een straat of een deel van 
een straat en daardoor kost 
het niet veel tijd.

Op dit moment hebben zich 
vier bewoners als straatcoör-
dinator gemeld. 

Meldt u zich aan als 
straatcoördinator?
We horen graag of u zich 
ook wilt aanmelden voor een 
straatgedeelte - we moeten 
het samen gaan doen. 
In januari 2018 volgt een 
bijeenkomst met alle straat-
coördinatoren.
We zien uw aanmelding 
graag tegemoet bij: 
bestuur@dichterbijzeist.nl.

Zet ‘een stap in de buurt’ – 
BBD-straatcoördinatoren
Onze wijk kent ongeveer 1800 huishoudens, bijna 
300 ervan zijn lid (17%). De BBD behoort tot de 
grotere en actievere buurtverenigingen in Zeist en 
toch is het aantal leden in de ogen van het bestuur 
aan de lage kant. 

We zoeken dus voor iedere We zoeken dus voor iedere We zoeken dus voor iedere 
rubriek iemand die stukjes rubriek iemand die stukjes 
coördineert en/of zelf aan-coördineert en/of zelf aan-
levert. Meer informatie en 
aanmelden: 
bestuur@dichterbijzeist.nl

Actief met buurtbewoners en gemeente streven wij 
naar het behoud en verbetering van al het goede dat 
de wijk biedt. 

TOP 10TOP 10VoorzieningenTOP 101 Realisatie sociale ontmoetingsplaats in onze buurt. TOP 10 Realisatie sociale ontmoetingsplaats in onze buurt. TOP 10TOP 10We willen graag een wijkontmoetingscentrum voor TOP 10TOP 10allerlei activiteiten in de buurt.TOP 102 Realisatie van een gezondheidscentrum met onder TOP 10 Realisatie van een gezondheidscentrum met onder TOP 10
andere een huisarts.

3 Voldoende schoolgebouwen afgestemd op de toekomstige 
nieuwe gezinnen in de wijk, zeker met de uitbreiding 
langs de Utrechtseweg.

4 Achterstallig onderhoud in de wijk inlopen; speeltuinen 
zijn aan revisie toe.

Veiligheid
5 Acties om hangjongeren en onveilige sociale plekken 

in de buurt aan te pakken;
6 We willen een veilige wijk - met fi etsstraten (rood asfalt) 

waarbij de fi ets voorrang heeft boven het autoverkeer.
7 Meer snelheidscontroles zodat hard rijden vermindert.
8 Verbeteren van kruispunten in de wijk, aanpassing 

rotonde Schaerweijdelaan en aanleg van fi etsstraten.

Groen
9 Respectvol onderhoud en beheer van bomen en 

groenvoorzieningen.
10 Bij de nieuwe ontwikkelingen aandacht voor verbetering 

van groenvoorzieningen.

Burendag 2017 (1)



VISSER & VAN INGEN VAN INGEN
MAKELAARDIJ

OUDE ARNHEMSEWEG 267
3705 BE  ZEIST
TEL. (030) 699 13 41
FAX (030) 699 17 73
E-MAIL: 
INFO@VISSERENVANINGEN.NL

WAARDEBON

VOOR GRATIS 
WAARDEBEPALING 

VAN UW HUIS
TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON AAN ONS ADRES 

MAKEN WIJ MET U EEN AFSPRAAK.

Naam   ....................................................................................................

Straat   .....................................................................................................

PC/Woonplaats  .........................................................................

Tel. privé   ..........................................................................................

Tel. zakelijk   ...................................................................................

���

Buitenplaats Oirschot 
(foto Historisch Genootschap)

Garagebedrijf Sanato ± 1960 
(foto Historisch Genootschap)

vervolg

de bouwhoogten. In het rap-
port is een kaartje opgenomen 
dat niet in het overleg inge-
bracht of besproken is. De aan-
duiding op dat kaartje geeft 
aan dat de bouwhoogte naar 
zes verdiepingen kan gaan 
op locatie Eikenstein, terwijl 
in de groep steeds is gespro-
ken over het aanhouden 
van de (lagere) hoogte van 
het bestaande gebouw.

Wethouder Jansen gaf in 
het Ronde Tafeloverleg van 
9 november aan, dat de 
groenzone behouden blijft 
(de bouwzone schuift dus 
naar het middenterrein op) 
en de groenstructuur lei-
dend is. Over de bouw-
hoogte verwijst hij naar de 
woonvisie en de gemeente-
raad die hierover nog moet 
beslissen.

Bestemmingsplan
Er is intussen ook overleg met 
BPD Ontwikkeling bv, de 
projectontwikkelaar van het 
RABOFacet-terrein, ter voor-
bereiding van het bestemmings-
plan. De invulling van het 
gebied gaat even tijd kosten, 
want nu komt het aan op de 
details. Het zijn constructieve 
gesprekken. BBD heeft dus 
vertrouwen in de totstand-
koming van een mooi plan. 

Voor meer informatie: zie 
Facebook en de website.

Planning
Op 23 november was het 
raadsdebat. Op 12 december 
2017 volgt het besluit van de 
gemeenteraad.

Het rapport is te vinden op
https://www.zeist.nl/inwoner/
wonen-en-verbouwen/projecten/
gebiedsvisie-utrechtseweg-noord/

Gebiedsvisie Utrechtseweg Noord Zeist

Participatieproces
Het woord ‘participatie’ heeft 
verschillende verwachtingen 
gewekt die niet zijn uitgekomen.
De vier bijeenkomsten zijn niet 
erg plezierig verlopen doordat 
de gemeente nauwelijks ruim-
te gaf aan ideeën uit de groep. 
Vanaf het begin van de bijeen-
komsten weigerde de gemeen-
te om te praten over het te vol-
gen proces. Daardoor heeft de 
groep niet echt het gevoel dat 
er werkelijk geluisterd werd 
naar de inbreng. Er heeft nauwe-
lijks discussie plaatsgevonden. 
De gemeente heeft ook geen 
toelichting gegeven op de 
afwegingen die uiteindelijk 
zijn gemaakt. BBD hoopt dat 
de leerpunten uit dit proces 
door de gemeente daadwerke-
lijk worden opgepakt en dat 
de werkwijze wordt aangepast 
voor volgende trajecten.

Eindversie en ingebrachte 
punten
Het bureau OKRA heeft een 
vertaling gemaakt van alle 
verschillende inbreng en op 
4 oktober 2017 werd het con-
ceptrapport overhandigd aan 
wethouder Jansen. Omdat het 
conceptrapport van 98 pagina’s 
pas twee dagen tevoren was 
rondgezonden, is er nog een 
laatste ‘veeg’-notitie opgesteld. 
BBD heeft, in samenwerking 
met de Stichting Beter Zeist, 
Stichting Milieuzorg Zeist en 
de vereniging Werkgroep na-
tuurlijk Zeist West, alle fouten 
eruit gehaald. Van onze inge-
brachte punten is, tot onze te-
vredenheid, het merendeel in 
de Gebiedsvisie overgenomen.

Discussie over bouwhoogte
Er blijft nog een discussiepunt 
ten aanzien van de aangedui-

Aan de rand van Dichters-
wijk en Parmentiersland 
worden 24 woningen ge-
bouwd. Zes daarvan zijn 
gelegen aan de Sanatorium-
laan, die haar naam kreeg 
in 1910, drie jaar na de 
bouw van het Sanatorium. 

Vóór die tijd heette deze laan 
nog Schapendrift, genoemd 
naar de route van de grazende 
schapen. Nog langer geleden 
werd deze laan ‘De vier zinnen’ 
genoemd, naar vier gezinnen 
die daar nogal afgezonderd 
leefden omdat zij ‘onaange-
past’ waren aan de Zeister 
samenleving.
Voor de overige achttien wo-
ningen in dit bouwproject is 
vanaf de Laan van Eikenstein 
een nieuwe straatnaam gepland.
Dat is de Overplaats van 
Oirschot, genoemd naar de 
buitenplaats die in 1850 werd 
gebouwd aan de overzijde 
van de Utrechtseweg. In 1961 

verrees op de gesloopte bui-
tenplaats het gebouw van TNO.
Een deel van de overplaats of 
overtuin bestaat nog. Dit is de 
groene strook met parkaanleg 
ter hoogte van de bushalte aan 
‘onze’ zijde van de Utrechtse-
weg. De nieuwe woningen 
worden op een voormalig stuk 
van de overplaats gebouwd.

Eerste steenlegging juli 2017 
De woningen komen op het 
terrein waar lange tijd een 
autobedrijf was gevestigd dat 
enige jaren geleden naar de 
autoboulevard is gegaan.
Het ontwerp van de woningen 
sluit goed aan bij de jaren dertig 
bouwstijl van de Dichterswijk, 
waarbij ook zeker gelet is op 

duurzaamheid. Op dit stukje 
Zeist, met een rijke geschiede-
nis, komt een diverse groep 
mensen te wonen, waarvan 
enkelen ook nu al in onze wijk 
wonen. Een eerste kennisma-
king vond plaats tijdens de 
symbolische eerste steenleg-
ging in juli 2017, in aanwezig-
heid van wethouder Jansen.
Langs deze weg een hartelijk 
welkom aan alle bewoners 
van ons nieuwste stukje wijk.

Jeroen Elso, bestuurslid 
(én toekomstig bewoner van 
één van deze woningen)

Nieuwe woningen in de Dichterswijk

De gebiedsvisie is bijna rond. BBD is blij dat het rapport zeer waarschijnlijk in 
december 2017 wordt vastgesteld zodat daarna de bestemmingsplanprocedure kan 
starten. In de participatiegroep van circa 45 mensen hebben Juliet de Barbanson 
en Pascal Lunshof namens BBD deelgenomen.

Foto uit discussiestuk

Luchtfoto



C O L U M N

Naar aanleiding van het 
gemeentelijke Bomenplan 
onderstaande, persoonlijke, 
bijdrage van een bewoonster 
uit de wijk. Naam bekend bij 
de redactie.
“Als ik in mijn hoekje op de 
bank uit het raam kijk, zie ik 

In memoriam 
Han de Bie -  fi etsenmaker 

in hart en nieren

Op 7 september 2017 is 
Han de Bie, voor velen bekend als fi etsenmaker 

De Bie, overleden. ‘Wandelend in de zon is hij gegaan’, 
vermeldde de rouwkaart. En zo is het inderdaad gebeurd.
Als wijkbewoners zullen wij de heer De Bie herinneren 
aan het werk in zijn werkplaats, gehuld in zijn grijs-

blauwe stofjas, zoekend in een laatje of bakje naar een 
schroefje of lampje. ‘Maken is mijn devies, weggooien 

kan altijd nog.’ In 1967 begon de heer De Bie zijn 
eigen zaak aan de Jacob Catslaan 41. De zaak die

 tot 2015 heeft bestaan.
Gezondheidsproblemen waren de oorzaak dat Han de Bie 
zijn werk en grote hobby als fi etsenmaker uiteindelijk op 
82-jarige leeftijd moest beëindigen. Bovendien was het 

huis met winkel en werkplaats langzamerhand ook voor 
zijn vrouw Maaike te groot en te bewerkelijk geworden. 

In de zomer van 2015 verhuisde het echtpaar De Bie 
naar een appartement aan de Arnhemse Bovenweg. 
Zij hoopten nog een aantal jaren samen te kunnen 

genieten. Wandelen in de zon behoorde daar zeker toe. 
Helaas heeft dit slechts twee jaar het geval mogen zijn.

een spannend griezelhol, 
bezoek van oud-leerkrachten 
en het zingen van een nieuw 
Ichthuslied stonden op het 

Tadaa! 25 jaar CBS Ichthus

Colofon BBD
Bewoners Belangen Dichterbij 
is de bewonersvereniging van 
Dichtersbuurt, Parmentiersland 
en Patijnpark in Zeist.

Bestuur:
Hildebrand Stoker (voorzitter) 
(030) 696 09 58
Herman Goedman (penningmeester) 
(030) 696 20 18
Anna Adrichem (secretaris) 
06 42 70 53 87
Juliet de Barbanson (lid)
(030) 695 54 66
Pascal Lunshof (lid)
06 25 03 40 18 
Jeroen Elslo (lid)
06 52 34 85 16

Lidmaatschap € 12,50 per jaar

Bankrekeningnummer 
NL34 TRIO 0198 4198 13 
t.n.v. B.B.D. te Zeist

Stuur uw vragen over advertenties, 
opmerkingen en aanmeldingen naar:
bestuur@dichterbijzeist.nl

www.dichterbijzeist.nl
www.facebook.com/BBDichter-
bijzeist

Oplage: 1850 stuks. Verspreiding 
op alle adressen in Dichtersbuurt, 
Parmentiersland en Patijnpark.

Redactie
Anna Adrichem
Saskia van Ginkel-Meester
Gerard Poolman
Egbert Visscher

Alle foto’s: redactie ©
tenzij anders vermeld 
(1) foto’s Wim van der Ende

Lay-out: Renate van Galen / 
Van Galen Design
Drukwerk: Jan Koelewijn / 
Drukkerij CombiOffset

Kopij en ideeën graag, binnen 
twee maanden ná verschijnen 
van dit blad, mailen naar: 
redactie@dichterbijzeist.nl

Klachten over verspreiding? 
Bel Saskia van Ginkel-Meester: 
(030) 695 40 04.

feestprogramma. Het hoogte- 
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    Nicolaas Beetslaan.     Nicolaas Beetslaan.     Nicolaas Beetslaan. 
    Alle leerlingen van beide      Alle leerlingen van beide  
    schoollocaties (Burg. Patijn-       schoollocaties (Burg. Patijn-   
   laan en Nic. Beetslaan)    laan en Nic. Beetslaan) 
traden op met een circusact 
die zij mochten kiezen uit 
tien technieken.

’s Morgens, onder begeleiding 
van Circus Tadaa!, hadden de 
leerlingen de acts geoefend, 
samen met leerkrachten en 
veel hulp(groot)ouders. 
De voorstelling werd dan ook 
voor een groot enthousiast 
publiek opgevoerd. Een heel 
goede afsluiting voor jong en 
oud.

Met een fantastische feest-
week heeft de basisschool CBS 
Ichthus haar 25-jarig bestaan 
gevierd. Een pyjamaontbijt, 

Als meervoudig opa heb ik regel-
matig kleinkinderen over de vloer 
en dat biedt nieuwe mogelijk-
heden in het leven. Niet dat ik 
achter de geraniums blijf zitten, 
maar toch, de eigen jeugd komt 
weer dichterbij. Zo maak ik regel-
matig een ommetje met mijn klein-
kinderen. Dat zorgt gelijk voor 
nieuwe contacten en ervaringen. 
Tijdens de wandeling maken ze 
kennis met andere kinderen. Op 
die manier weet ik nu ook welke 

dieren zij verzorgen: honden, kat-
ten, kippen, konijnen en cavia’s. 
Ook leer je hun vaders en moeders 
kennen. Uiteraard mag voor de 
kleintjes de speeltuin niet ontbreken.
Ook daar worden weer contacten 
opgedaan. Herinneringen komen 
op over vroeger tijden toen je 
met afvalhout hutten bouwde 
en elkaar te lijf ging met houten 
zwaarden en schilden. Of in bomen 
klom en daar probeerde achter-
volgers van het lijf te houden.
Jammer genoeg zien de speeltuin-
tjes er tegenwoordig steriel en 
risicoloos uit. Niks geheimzinnigs 
aan, de toestellen gekeurd en alles 
aangeharkt zonder zelf iets te 
kunnen verzamelen en bouwen. 
Dat moet toch veranderen? 
Hoe kun je anders creativiteit en 
inventiviteit verwachten van de 

komende generatie? Ik ken in 
Haarlem een speel- en ontdektuin 
waar kinderen van alle leeftijden 
zichzelf kunnen zijn en echt hun 
grenzen kunnen verleggen
Met zitjes voor ouders, grootouders 
en vrienden. Je kunt er ook iets 
drinken. Kortom een natuurlijk, 
recreatief centrum voor de wijk. 
Zou dat hier ook niet kunnen? Of 
blijven we steken in de huidige 
verzameling standaardtoestellen? 

Homo ludens
De vraag is echter of de kinderen 
die voldoende uitdagend vinden 
en hun ouders het gezellig. 
Wanneer komt er zo’n speel- en 
ontdektuin in deze wijk? Ik ben 
benieuwd, maar, laat het ont-
werp niet alleen aan professionals 
over, vraag het vooral aan de 
gebruikers, jong en oud. Als het 
zover komt denk dan zelf ook mee!

Jack Mirror

moet maar even kijken op 
www.zeist.nl/bomen. Kort samen-
gevat is het de visie op hoe 
om te gaan met de verwachte 
sterfte van een groot aantal 
bomen in Zeist omdat deze de 
gemiddelde leeftijd, lees 50 tot 
80 jaar, hebben bereikt.
De Dichterswijk, ook wel park-
wijk genoemd in makelaars-
taal, staat vol met van die 
prachtige, grote, verschillende, 
maar ook oude bomen. Er hangt 
ons dus veel onheil boven het 
hoofd. Het opmerkelijke van 
het plan is dat er uiteindelijk 
minder bomen komen te staan!
Daarom wil ik mijn wijkgeno-
ten oproepen tot klein verzet 
en het heft in eigen hand te 
nemen. Daarmee kan mis-
schien ook één van mijn erger-

Meer groen in de tuin
drie monumentale bomen. 
Een grote lindeboom die in het 
voorjaar bloeit en dan zoemt 
van de bijen. In de winter komt
daarachter dan een heel grote 
kastanjeboom tevoorschijn. 
En dan zie ik ook nog een heel 
grote naaldboom boven de 
daken uitsteken die gewoon 
ergens in een tuin staat. Deze 
boom wordt bevolkt door 
kauwtjes die af- en aanvliegen 
in de top. Soms schiet ineens 
de gedachte door me heen: 
“Wat als deze bomen sneuve-
len? Wat een kaalslag zal dat 
zijn. Ik zal er wel aan wennen 
maar het wordt nooit meer 
wat het was.”
Nu is de gemeente bezig met 
een Bomenplan. Wie precies 
wil weten wat dit plan behelst, 

Circus Tadaa! (foto’s via cbs Ichthus)

Speeltuin Burcht ter Kleeff

nissen opgelost worden. Om te 
beginnen: stenen uit de tuin.
Het vervelende modeverschijn-
sel is dat bewoners tegen-
woordig een onderhoudsvrije 
tuin willen die ook nog eens 
een verlenging van de huis-
kamer moet zijn. Hierdoor is 
er veel terras en weinig groen. 
Dit is slecht voor de water-
huishouding, slecht voor de 
bijen en hommels en andere 
dieren. En het geeft de wijk 
zeker geen groener aanzicht. 

Dus… groen erin met hier 
en daar ook nog een klein 
boompje, dan houden we 
Zeist wellicht even groen. 
Heel misschien, als iedereen 
meedoet, nog wel groener 
dan voorheen.

‘De Buur’


