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Wijkpilot verkeer afgerond
 
 In 2019 werden als gevolg van de verkeersmaatregelen in het centrum
(waaronder het afsluiten van Voorheuvel en Korte Steynlaan) op meerdere
lanen in Wilhelminaparkbuurt en Lyceumkwartier ook
eenrichtingsverkeersmaatregelen ingevoerd. 
  
Na massale protesten en procedures bij de Raad van State besloot de
gemeenteraad de maatregelen in het centrum weer in te trekken. De
maatregelen in omliggende wijken bleven echter nog van kracht. 
  
Mede op aandringen van de VLZ liet de gemeente eerst een
verkeersonderzoek doen, alvorens te beslissen over eventuele intrekking van
de wijkmaatregelen. Het onderzoek bestond uit het weer tijdelijk openstellen
van enkele lanen in beide richtingen. Op meerdere locaties in de 
Wilhelminaparkbuurt en het Lyceumkwartier werden voorafgaand aan en
tijdens de tijdelijke openstelling verkeersmetingen verricht. Dit om te bepalen
wat de verkeerseffecten van openstelling zijn op betrokken lanen en wegen in
de omgeving. 
  
Resultaat 
Enige maanden vertraagd door corona werd dit verkeersonderzoek afgelopen



maart afgerond. Uit de evaluatie is gebleken dat openstelling van betrokken
lanen in beide richtingen niet leidt tot een onacceptabele stijging van de
verkeersintensiteit in deze lanen of elders. Op de Lindenlaan en de
Stationslaan werden in de lock-down periode dalingen geregistreerd. De
waargenomen verkeersintensiteiten op de onderzochte lanen bleven onder de
gestelde grenswaarden voor een veilige verkeersafwikkeling. 
De verkeersintensiteiten, die in de coronaperiode lager zijn, moeten eigenlijk
voor de corona-effecten gecorrigeerd worden. 
  
Mede gezien de overlast van het omrijden voor bewoners van
Wilhelminaparkbuurt en zuidelijke lanen in het Lyceumkwartier zijn
verkeerskundigen van de gemeente van oordeel dat het wenselijk is om het
tweerichtingenverkeer op de Prof. Lorentzlaan en (het eerste deel) van de
Lyceumlaan te herstellen. Voor de Pauw van Wieldrechtlaan bleek de volledige
openstelling door het smalle profiel van de weg onwenselijk, omdat er te vaak
auto’s vast komen te staan. Hetzelfde geldt voor het eerste deel Verlengde
Slotlaan waar ten behoeve van de verkeersveiligheid en doorstroming bij de
ZSV-school eerder al besloten werd eenrichtings verkeer in te stellen. 
  
Op basis van de resultaten heeft de Vereniging Lyceumkwartier er bij de
gemeente op aangedrongen om, in overleg met direct aanwonenden, te
onderzoeken of op het tweede deel van de Lyceumlaan (richting Lindenlaan)
snelheidsremmende maatregelen aangebracht kunnen worden. Daarnaast
geven de meetresultaten aan dat op de Lindenlaan onder meer ter hoogte van
de Acacialaan veel te hard gereden wordt. Er steken hier juist veel fietsende
scholieren over. De VLZ verzocht de gemeente om te bezien of op dit punt een
wegversmalling aangebracht kan worden. 
  
Bewonersavond 
De resultaten en voorgenomen besluiten worden door verkeerskundigen en
wethouder Hoogstraten toegelicht aan geïnteresseerde bewoners van de
Wilhelminaparkbuurt en het zuidelijk deel Lyceumkwartier. Deze digitale avond
vindt plaats op dinsdag 22 juni van 19.30 tot 21.00. Indien u deze avond wilt
bijwonen kunt u zich aanmelden bij mevrouw Azou van der Hooft per email
a.van.der.hooft@zeist.nl . U krijgt dan een link toegestuurd om dit overleg bij te
wonen. 
 

mailto:a.van.der.hooft@zeist.nl


Lindenhorst verkocht
 
In februari en maart werd het VLZ-bestuur benaderd door twee potentiële
kopers/ontwikkelaars van het terrein De Lindenhorst: Reborn en VanWonen. Ze
wilden  hun visies op het terrein aan ons voorleggen en sonderen in hoeverre
hun plan steun zou kunnen krijgen van direct omwonenden, de wijk (VLZ) en
andere belanghebbenden.  In eerste instantie was de VLZ niet bijzonder
enthousiast over de plannen, die beide behoorlijk afweken van het
Particpatierapport en het raadsbesluit.
  
Op zich was het bestuur wel tevreden dat het Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
gehoor had gegeven aan het eerdere VLZ-verzoek om potentiële kopers te
vragen ontwikkelplannen eerst voor te leggen aan direct belanghebbenden,
alvorens de gemeente om een oordeel te vragen en daarna het terrein aan de
hoogstbiedende te gunnen. 
 Voor hun shortlist had het RVB meerdere bieders geselecteerd. Het favoriete
plan van het RVB kwam van ontwikkelaar ‘VanWonen’ en gelieerde bouwer
Van Grunsven.  Het behelsde 22 woningen en 32 zorgappartementen.
Specifiek: 6 tweekappers (12 woningen)  én 10 vrijstaande woningen langs de
randen van het terrein (rondom), opgeteld 22 grondgebonden woningen. En
één bouwblok (2 lagen + bewoonbare kap) met in totaal 32
woon-/zorgappartementen. 
 



Grootschalig zorgcomplex 
De tweede kandidaat (REBORN Real Estate) had een bod uitgebracht zonder
voorbehoud en wilde de huidige (ruime…) maatschappelijke bestemming
behouden en niet omzetten naar een woonbestemming zoals de gemeente
eind 2018 had voorgesteld. Ook in het participatietraject was dit door
omwonenden bevestigd. Reborn wilde er een grootschalig zorgcomplex van
vier multifunctionele gebouwen, twee woningen, en, optioneel, een blok van 24
vrije sectorappartementen neerzetten. Voor  deze functies (denk ook aan
personeel en bezoekers) werden in totaal 120 parkeerplaatsen voorzien. 
Dit plan week zó ver af van het Participatierapport, wensen van omwonenden
en de besluiten van college en gemeenteraad dat wij deze kandidaat (en RVB
en gemeente) hebben laten weten de kansen erg klein te achten dat
omwonenden hiermee akkoord zouden gaan. En dat de VLZ zelf - met het oog
op wijkbelang- in het plan geen ruimte zag om daarover verder in gesprek te
gaan.  
  
Het kernprobleem in het plan van Reborn zat hem in de handhaving van de
huidige maatschappelijke bestemming. Het eerste gevolg is dat die
bestemming alle mogelijkheden biedt om het terrein nu en in de toekomst
vergaand vol te bouwen, zonder dat daar veel aan gedaan kan worden. Een
ander gevolg was de plaatsing van een viertal multifunctionele gebouwen voor
verhuur aan zorginstellingen. 
In Den Dolder is een recent voorbeeld van een vergelijkbare situatie waarbij
direct belanghebbenden na verkoop nauwelijks meer  iets over de ruimtelijke
invulling in te brengen hadden, omdat de bestaande maatschappelijke
bestemming (met een groot bouwvlak en de zeer ruime definitie van
“maatschappelijk gebruik”…) gehandhaafd bleef.  
  
Participatierapport 
Omdat het definitieve besluit op 2 april zou vallen faciliteerde de VLZ op
verzoek van omwonenden op 29 maart een video-overleg waaraan zo’n 20
direct aanwonenden deelnamen. De twee plannen werden daar toegelicht en
doorgesproken. De deelnemers waren unaniem in hun oordeel dat het Reborn-
plan voor 120/144 zorgstudio’s en appartementen met handhaving van het
huidige maatschappelijke bestemmingsplan (en omvangrijke bouwvlak) in ieder
geval niet gesteund kon worden. De VLZ heeft deze uitkomst gecommuniceerd
aan RVB en gemeente en ontwikkelaars. 
  



Daarnaast liet het VLZ-bestuur de overblijvende koopkandidaat (VanWonen en
Van Grunsven)  weten dat hun plan onder meer strijdig is met het
Participatierapport en met de belangrijkste voorwaarden uit het raadsbesluit
van 20 mei 2020 over Lindenhorst. Maar dat omwonenden en VLZ  de indruk
hadden dat hun voorstel ruimte bood om, in goed overleg, tot een goede
ruimtelijke invulling in lijn met het Participatierapport te komen. Voor
Participatierapport: http://www.lyceumkwartierzeist.nl/de-lindenhorst 
De nieuwe eigenaar is conform de instructies  van de gemeente verplicht nog
een (tweede) participatieproces over de definitieve invulling van De Lindenhorst
te doorlopen met direct belanghebbenden. De Lindenhorst is nog tot medio
2023 verhuurd aan zorginstelling Pluryn. 
  
Balans nog niet goed 
De VLZ zal blijven vasthouden aan de kern van het Participatierapport en het
raadsbesluit waarin het servituut leidend is: “De ruimtelijke uitgangspunten van
het servituut, onder andere de kavelgrootte en de balans tussen bebouwing en
groen die daaruit naar voren komt, vormt voor beide scenario’s (VLZ: de
scenario’s beschreven in Participatierapport) het uitgangspunt“ .  Mocht u nog
vragen hebben dan graag een mailtje naar lyceumkwartier@gmail.com

http://www.lyceumkwartierzeist.nl/de-lindenhorst
mailto:lyceumkwartier@gmail.com


Tuinvogeltelling enorm succes
  
De koolmees is de meest waargenomen vogel in de wijk. Er is op 139 plekken in het
Lyceumkwartier geteld dit jaar tijdens de Nationale Tuinvogeltelling 2021 dit vroege
voorjaar georganiseerd door de Nationale Vogelbescherming in onze wijk. Verder
zien we veel vinkjes, pimpelmezen en merels. Goede middenmoters zijn houtduiven,
roodborstjes, eksters en huismussen. Onderin de top-10 staan de heggenmus en de
gaai. De wijk-top 10 wijkt ietsje af van het landelijk beeld, waar meer kauwen en
Turkse tortels worden gezien. 
 
Door de lockdown heeft de interesse in vogels een heuse vlucht genomen en
vogelstellen kennelijk ook. In 2020 deden bijna 91.000 deelnemers mee aan de
Nationale Tuinvogeltelling, toen een record. Maar dat was nog niets vergeleken met
het gigantische deelnemersveld dit jaar: 198.179 om precies te zijn. Alle deelnemers
telden gezamenlijk liefst 2.759.139 vogels, eveneens een record. 
 
Foto: Marin Hierck

 



Aanpak onveilige rotonde Krakelingweg 
 
De gemeente gaat de verkeersonveilige rotonde op de Verlengde
Slotlaan/Krakelingweg aan te pakken. De rotonde is al jaren een zorg omdat er
ook veel kinderen oversteken naar de buitenschoolse opvang en naar
sportclubs Schaerweijde en Shot. De VLZ en sportclubs zijn hierover al langer
in gesprek met de gemeente. 
  
Het is fietsverkeer toegestaan om de Krakelingweg te kruisen in beide
richtingen over beide fietspaden over de rotonde. Dit zorgt voor talloze bijna-
ongevallen omdat automobilisten niet verwachten dat fietsers daar ook uit de
ongebruikelijke richting kunnen komen. Voor automobilisten is het erg moeilijk
het fietsverkeer goed te overzien. De vele sportfietsers en e-bikers die met
hoge snelheid passeren maken de situatie er ook niet beter op. 
  
De gemeente heeft van de provincie extra budget gekregen om 10 rotondes in
Zeist veiliger te maken. Het ontwerp ligt al op de tekentafel. Volgens
verantwoordelijk wethouder Wouter Catsburg is het verkeerstechnisch helaas
niet mogelijk om het tweerichting fietspad te herzien. Wel wordt er gekeken
naar andere maatregelen om de veiligheid te vergroten. Het ontwerp wordt
gedeeld met de VLZ en de sportclubs. 
 

 

Gemeente heeft geen geld voor biodiversiteit
 
Tijdens de Ronde Tafel over biodiversiteit op dinsdag 25 mei jl. heeft de VLZ
vragen gesteld en gediscussieerd met raadsleden en wethouder Wouter
Catsburg over een raadsvoorstel met betrekking tot de groene ideeën en
wensen van Zeist en die van de wijk. 
  
Tijdens dit overleg werd duidelijk dat de gemeente beperkte financiële middelen

http://%20https//www.zeist.nl/afval-groen-en-water/bomen-en-beplanting/biodiversiteit


heeft en de komende vier jaar niet veel verder kan gaan dan aangepast
maaibeleid (lang, bloeiend gras) en vergroenen van ‘zinloze verharding’ zoals
stoeptegels rond bomen. Voor de wijk specifiek wordt er ook naar monumentale
bomen gekeken, die worden waar nodig vervangen door kleinere exemplaren
die minder gevoelig zijn voor hittestress. 
 Maar daar blijft het voorlopig bij. De aanpak beperkt zich vooralsnog tot enkele
zaken die gemeentelijk groenbeheer kan oppakken binnen het krappe budget
van € 50.000 per jaar voor heel Zeist. Wel wordt gekeken naar
subsidiemogelijkheden van provincie of Rijk. 
 
Van natuurinclusief bouwen, strengere kapvergunningen, groene corridors en
flora en faunabeheer tot duurzame initiatieven en groeneducatie: het moet
anders, is de mening in Zeist.  Ingrediënten voor de visie waren sessies met
een inwonersadviescommissie, belangengroepen, en burgers (via Maaltijd van
Zeist), er is gevraagd om op een digitale kaart ideeën te plotten (storymaps).
Wij als Vereniging Lyceumkwartier zijn ook aangehaakt en enthousiast aan de
slag gegaan en hebben veel input opgehaald van wijkbewoners en die
beschreven in een wijkvisie over biodiversiteit met veel praktische ideeën en
plannen. 
  
Geen sleutelfiguur 
Geen van de voorstellen werd echter opgenomen in de visie van de gemeente.
Ook de storymaps waar honderden Zeistenaren hun bijdrage aan geleverd
hebben zijn blijven hangen in vaagheid.  Het is onduidelijk wat daar mee gaat
gebeuren nu de gemeente op het gebied van biodiversiteit eerder stappen
terugzet, dan vooruit. 
Er is evenmin een sleutelfiguur bij de gemeente die kan helpen om de punten
uit onze wijkvisie en andere bijdragen van organisaties en burgers op te
pakken. Sterker nog, de parttime stadsecoloog is wegbezuinigd. Ook andere
opties zoals een groene wijkmanager of een stevige projectorganisatie die
allianties en samenwerkingen kan aanjagen, blijven hangen zonder
toezeggingen. 
 

 

https://www.lyceumkwartierzeist.nl/duurzaam-2/biodiversiteit-in-het-lyceumkwartier


Zeist in de Metropoolregio 
 
De afgelopen tijd hebben leden van het college in regionaal verband een
belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van tal van regionale ruimtelijke
visies.  Daarover werd de bevolking van Zeist niet geïnformeerd. Laat staan dat
inwoners en andere belanghebbenden konden meedenken over de
perspectieven, ambities, doelstellingen en politieke keuzen voor de toekomst. 
 
De plannen betreffen diepgaande ingrepen in de groene Zeister omgeving. Ook
het Lyceumkwartier kan hier behoorlijk last van kan krijgen.  De bedoeling van
het gemeentebestuur is om volop mee te werken aan de regionale en
provinciale ambities die van Utrecht een zogenoemde ‘metropoolregio’  maken
en Zeist vergaand verstedelijken.  Onder (veel) meer wordt in deze plannen
gesproken van het doortrekken van de tramlijn vanuit Utrecht naar het
Handelsterrein / Boulevard; wordt onderzocht of er ten noorden van
Schaerweijde en Shot megawindturbines geplaatst kunnen worden en moeten
er in totaal zo’n 5.000 a 10.000 (hoogbouw)woningen bijkomen, o.m. bij
Vollenhove, Dijnselburg, Huis ter Heide, Amersfoortse weg en mogelijk op het
Handelsterrein bij de Boulevard. De P+R parkeerplaatsen (A28) die bij zoiets
horen en de stijgende verkeersoverlast op o.a. Krakelingweg en Boulevard
worden niet benoemd.  Geluidsoverlast en slagschaduw, de teloorgang van
biodiversiteit en de onderbreking van de groene corridor ten noorden van Zeist
ook niet. 
 
De door het college in regionaal verband afgesproken intenties voor de
regionale toekomst werden helaas, zonder burgerparticipatie, afgelopen najaar
in principe bekrachtigd door de raad. Dat gebeurde na een Ronde Tafel waarbij
elke inspreker per visie slechts 1 minuut mocht inspreken. Bovendien was de
voorbereidingstijd voor de inspraak veel te kort. Wel werd toen toegezegd dat
tijdens de ontwikkeling van de Omgevingsvisie nog voldoende gelegenheid zou
komen voor inspraak. Dat laatste lijkt, als we naar de procesplanning van de
gemeente kijken, achteraf niet het geval te zijn. 
 
Om politici duidelijk te maken dat vele Zeister inwoners er absoluut niet van
gediend zijn dat onze kostbare groene omgeving opgeofferd wordt aan
megalomane bouwprojecten, werd de Petitie Red Zeist opgestart. Inmiddels
zijn er al meer dan 2000 ondertekenaars. Wij begrepen van de administrator
dat ook vele mensen uit het Lyceumkwartier deze petitie hebben ondertekend.



Bent u het ook niet eens met bovenstaande gang van zaken en plannen, teken
dan de petitie.  
Eind mei bleek ineens dat er op 3 juni jl. een Ronde Tafel (inspraak) was
ingelast over het Concept ‘Integraal Ruimtelijk Perspectief’ van gemeenten in
de regio Utrecht.  Dit betekende dat argeloze burgers die hierover een mening
hadden willen ventileren slechts een paar dagen werd gegund om 10
documenten van in totaal 311 pagina’s door te ploegen. Het VLZ bestuur zag
nog kans om een bijdrage op te sturen.
Hierin verzochten wij de gemeenteraad om eerst de Omgevingsvisie voor Zeist
(met gepaste participatie) af te ronden. Daarna zou Zeist dan op basis van een
goed afgewogen Omgevingsvisie een doordachte positie kunnen innemen over
de impact en wenselijkheid van regionale ontwikkelingen.  Het lijkt er echter op
dat deze volgorde en timing niet past in het straatje van de regionale en
nationale bouwlobby,  en van de politieke partijen die deze
verstedelijkingsbelangen kennelijk steunen. 
 

 

Problemen bij ontwikkelen omgevingsvisie 

http://%20https//beterzeist.com/petitie/
http://%20https//zeist.raadsinformatie.nl/vergadering/858430/Ronde%20Tafel%20%26%20Debat%20thema%20Bestuur%20%28RV%20IRP%29%2003-06-2021%C2%A0


 
Na eerder uitstel zou de Omgevingswet op 1 januari 2022 van kracht worden,
maar recent werd bekend dat de introductie van deze wet weer is uitgesteld ,
nu naar 1 juli 2022. 
In heel Zeist groeien de irritaties over het onduidelijke proces en de zeer
beperkte inspraak van burgers bij de ontwikkeling van de nieuwe gemeentelijke
Omgevingsvisie. 
  
Elke gemeente is als gevolg van de nieuwe Omgevingswet verplicht een
Omgevingsvisie op te stellen. Die Omgevingsvisie moet alle andere
(bestaande) beleidskaders- en visiedocumenten  in een integrale visie vatten.
Conform de nieuwe Omgevingswet is burgerparticipatie bij de ontwikkeling van
de Omgevingsvisie verplicht. Het college van B&W doet echter alle mogelijke
moeite om de inbreng van burgers en maatschappelijke organisaties te
minimaliseren en te frustreren. 
 
Selectief winkelen 
Ter voorbereiding op de eerste Zeister Omgevingsvisie werden, na meerdere
vertragingen, op 15 februari en 3 maart jl. eindelijk twee digitale
participatiebijeenkomsten over de Omgevingsvisie gehouden. Deze sessies
gingen specifiek over de omgevingswaarden per wijk. Daarop vooruitlopend
had een enthousiaste groep wijkbewoners en bestuursleden vorig najaar al
onze “Waardenpropositie Leefwijk Lyceumkwartier” ontwikkeld. (Zie het bericht
over onze Waardenpropositie) en in januari jl. aan het college gestuurd.  Hierop
kwam helaas geen andere reactie dan een losse opmerking dat dit
‘meegenomen’ zou worden tijdens de ‘waarden-exercitie’ voor de
Omgevingsvisie. 
 Hoewel het college ons in het voortraject meerdere malen had voorgehouden
dat onze Wijkvisie een belangrijke bouwsteen van de Omgevingsvisie zou
worden, bleek achteraf in de terugkoppeling dat de gemeente wel zeer
summier en selectief had “gewinkeld” in onze voorstellen. 
  
Daarnaast bleef ook onduidelijk wat de omgevingswaarden op het
schaalniveau van heel Zeist zijn en door wie en via welk mechanisme
verschillende (mogelijk strijdige) omgevingswaarden en –thema’s tegen elkaar
afgewogen zouden worden. Verder bleef onduidelijk hoe burgers en
maatschappelijke organisaties de broodnodige verplichte inspraak en bijdragen
zouden kunnen leveren aan de andere hoofdonderdelen van de



Omgevingsvisie, te weten:  de omgevingsdoelstellingen, en  de wijze(n) waarop
die doelstellingen bereikt gaan worden. 
Teneinde aandacht te vragen voor de  vele omissies en problemen met de
gemeentelijke behandeling van onze bijdragen zond het VLZ-bestuur een brief
aan de portefeuillehouders in het college met het verzoek om overleg.  We
ontvingen de teleurstellende reactie dat onze brief in behandeling was gegeven
aan de afdeling Strategie en Bestuur. En dat de VLZ zo spoedig mogelijk een
reactie zou krijgen. We wachten inmiddels ruim een maand. 
  
Het Lyceumkwartier is niet de enige wijk die behoorlijke problemen heeft met
het huidige ontwikkelingsproces van de Omgevingsvisie. Dat bleek toen het
VLZ-bestuur overlegde met andere groene wijken en kernen in Zeist. Ook bij
hen is de irritatie en frustratie hoog over het proces dat door de gemeente
gevolgd wordt.  Dit resulteerde in deze brief (download hier)  aan de
gemeenteraad namens de wijk- en belangenverenigingen van Bosch en Duin,
Den Dolder, Huis ter Heide en Lyceumkwartier.  Hierin verzoeken wij
gezamenlijk om een Dialoogbijeenkomst met raadsfracties over het
ontwikkelings- en participatieproces van de Omgevingsvisie. 
  
Onze brief resulteerde in een aangenomen motie in de Raadsvergadering van
18 mei jl. 
Op 20 mei namen bovengenoemde wijken, ondersteund door de groene
groepen en Stichting Beter Zeist, deel aan het Politiek Spreekuur van de raad,
om ons verzoek om een Dialoogbijeenkomst met de Raad kracht bij te zetten.
We wachten nog op het antwoord van de Raad. 
Zie hiervoor ook de VLZ-bijdrage.

https://mcusercontent.com/ed9420acfb087bd89bf619602/files/835aa263-beb1-1ef6-82af-f620cc7a9410/20210502_VLZ_verzoek_BenW_Ontwikkelingsproces_Participatie_Omgevingsvisie_DEF.pdf
https://mcusercontent.com/ed9420acfb087bd89bf619602/files/46298b87-05b4-e863-0640-bdb527367b02/20210510_Wijk_en_belangenverenigingen_aan_gemeenteraad_betreffende_Omgevingsvisie_DEF.pdf
https://zeist.raadsinformatie.nl/document/10134944/2/Motie%20vadovd%20Betrokken%20buurtvertegenwoordiging
https://zeist.raadsinformatie.nl/vergadering/787711/Politiek%20spreekuur%20%28%3Dvol%20aanmelden%20niet%20meer%20mogelijk%29%20%28gastheer%20Seyst.nu%29%2020-05-2021


Minder stoken: schonere lucht
 
De gemeente heeft het Schone Lucht Akkoord getekend en daarmee komt er
ruimte voor gezondere lucht in onze buurt. Want na ruim 2 jaar meten en
onderzoek doen blijkt in Zeist dat fijnstof ook hier de lucht flink vervuilt. 
  
 Het overgrote deel van de vieze lucht komt de gemeentegrenzen
binnenwaaien. Een duidelijke lokale bron van fijnstof is echter wel de houtrook
die in Zeist zelf veroorzaakt wordt. Die is voor 23% verantwoordelijk voor de
luchtvervuiling. Dus daar lijkt winst te behalen. 
  
Houtstoken 
Wat betekent dat voor het Lyceumkwartier? Ook daar zijn buren die hout of
kooltjes stoken en buren die daar last van hebben en er zelfs ziek van worden.
Een haardvuurtje of barbecue moet zeker kunnen, maar met een paar
duidelijke, gezamenlijk gemaakte afspraken kan het ook hier prima geregeld
worden met de reductie van fijnstof. Wil je meedoen met een pilot in de buurt of
meer informatie? Mail samen DuurzaamZeist.

https://www.schoneluchtakkoord.nl/default.aspx
https://smal.meten-natuurlijk.nl/district
mailto:hanna@samenduurzaamzeist.nl%C2%A0


Rondwandeling Lyceumkwartier
  
Buurtbewoners en de Vereniging Lyceumkwartier leggen op dit moment de laatste
hand aan een digitale cultuurhistorische route in de wijk. Aanleiding is de aanleg van
de eerste straten in de wijk, ongeveer een eeuw geleden, het toenemende
bewustzijn van het waardevolle  groen om ons heen en een impuls aan de sociale
banden na een lange winter in lock down. Bovendien bestaat de VLZ dit jaar 45 jaar.
Het bestuur besloot dat, ter viering van dit heugelijke feit in beperkte coronatijden,
deze digitale wandelroute een gepast verenigingscadeautje aan de wijk en aan Zeist
zou zijn. 
  
De route voert langs monumentale panden, over onverharde wegen en onder
eeuwenoude bomen. Er zijn ontzettend veel mooie historische beelden opgehaald,
er zijn mooie en aangrijpende verhalen van bewoners en kenners opgetekend en
gefilmd. Ook is er een schat aan nieuwe informatie over de wijk verzameld. Ziet u
binnenkort groene ovale borden op houten palen in de wijk, scan dan de getoonde
qr-code met uw telefoon en wandel alvast een stukje. De officiële opening volgt nog,
u hoort van ons. 
 



Bezwaar LED-schermen gegrond verklaard 
 
De VLZ en andere organisaties, waaronder het Utrechts Landschap, maakten
vorig jaar bezwaar tegen de plaatsing van grote LED-reclameschermen op
toegangswegen in Zeist. Ook op de Boulevard zou een dergelijk scherm
geplaatst worden. Dit terwijl het ter plaatse al een lichtkermis is en er ook al
een groot LED-scherm staat met route-informatie. De schermen zijn bovendien
schadelijk voor lokale fauna, zoals vleermuizen en andere nachtdieren. 
  
Na uitgebreid onderzoek adviseerde de bezwarencommissie aan het college
onze bezwaren gegrond te verklaren. Het college nam het advies over en
besloot de inmiddels verleende vergunningen in te trekken. Wij vernamen dat
de exploitant daarop een aanzienlijke schadeclaim heeft ingediend bij de
gemeente. Inmiddels ontvingen wij bericht van de rechtbank dat de LED-
exploitant in beroep is gegaan tegen het besluit van het college de
vergunningen in te trekken. De rechtbank Midden Nederland verzocht ons te
laten weten of de VLZ als belanghebbende partij deel wil nemen aan de
procedure. Het bestuur heeft hier inmiddels mee ingestemd. We zijn in
afwachting van de stukken.



Waardenpropositie wijk gepubliceerd
 
Eind vorig jaar rondde het bestuur het concept van onze “Waardenpropositie
Leefwijk Lyceumkwartier” af.  Gelukkig kon met een groep enthousiaste
buurtbewoners nog voor de corona lockdown van december 2020 een paar
gerichte brainstormsessies worden georganiseerd. Hier werd druk
gediscussieerd en overlegd over de unieke kernwaarden van onze wijk.  De
bekende gele Post-it’s en gekleurde plakkertjes ter prioritering van alle
bijdragen speelden tijdens deze sessies ook weer een hoofdrol. 
  
Eén van de drie hoofdcomponenten in de toekomstige Omgevingsvisie van
Zeist is het stelsel van “omgevingswaarden” van een gebied, en de besluiten
hoe deze waarden zich t.o.v. elkaar verhouden.  Uiteraard vormde onze
vastgestelde  “Visie Leefomgeving Zeister Lyceumkwartier” uit 2018 de basis
voor onze wijk-Waardenpropositie. Op deze nieuwe manier geformuleerd
sluiten onze wijkwaarden echter beter aan op de systematiek van de
Omgevingsvisie. 
  
Belangrijk voor omgevingsvisie  
De  waardenpropositie (en samenvattingen daarvan) heeft het bestuur
inmiddels al  geïnjecteerd in het ontwikkelings- en besluitvormingsproces rond



de eerste Zeister Omgevingsvisie.  Ook het college en alle raadsfracties
ontvingen een exemplaar. Daarnaast hebben andere (groene) wijken van Zeist
ons format overgenomen, en ook langs deze weg hun wijkwaarden ontwikkeld
en geformuleerd. 
  
Het is de intentie van het VLZ-bestuur om de Concept Waardenpropositie ter
definitieve goedkeuring voor te leggen aan de jaarlijkse ALV in november.
Download de ‘Waardenpropositie Leefwijk Lyceumkwartier’.  Mocht u nog
wijzigingen of verbeteringen willen voorstellen, dan graag schriftelijk uw
commentaar naar lyceumkwartier@gmail.nl. 
  
Voor zover mogelijk zullen we proberen uw opbouwende opmerkingen nog te
verwerken in de finale versie die ter goedkeuring aan de ALV wordt voorgelegd.
Wel wijzen we u er op dat het document algemene WIJK-omgevingswaarden
zijn, die niet noodzakelijkerwijs hoeven overeen te komen met uw individuele
waarden. U kunt bijvoorbeeld best uw hele tuin willen kaalkappen en asfalteren,
maar de meerderheid van de wijkbewoners verenigd in de VLZ,  is daar geen
voorstander van.  En binnen de statutaire doelstellingen van de VLZ is zoiets
ook niet mogelijk overigens. Dus dergelijke voorstellen zal het bestuur helaas
niet kunnen overnemen.

Ophaalfrequentie GFT omlaag
 
GFT afvalcontainers worden nog maar een keer per maand opgehaald. In de
zomermaanden twee keer per week. Dat stelt wethouder Wouter Catsburg voor
om kosten te besparen. Het voorstel komt van de Inwoners Advies
Commissie. In het lommerrijke Lyceumkwartier met veel gezinnen die
afval scheiden, met omvangrijke tuinen en grote bomen gaat dat zeker in de
herfst grote problemen opleveren. 
De Inwoners Advies Commissie heeft meerdere voorstellen aan de gemeente
gedaan om te kunnen bezuinigen. Op 19 juni is er een hoorzitting hierover. Klik
hier voor de details en de documenten. 
 

https://mcusercontent.com/ed9420acfb087bd89bf619602/files/3ee02131-de17-6c4f-c781-8374a0742deb/20210130_Waardenpropositie_Lyceumkwartier_tbv_Omgevingsvisie_Zeist__DEFCONCEPT.pdf
mailto:lyceumkwartier@gmail.nl
https://zeist.raadsinformatie.nl/vergadering/782614/Hoorzitting%20thema%20Bestuur%20%28Kadernota%20en%20Toetsing%20en%20categorisering%20IAC%20advies%20-%20Samen%20in%20balans%2019-06-2021


Wijkbewoner Martin Hierck maakt boek
 
Martin Hierck (1971) heeft een scherp oog. Als professioneel fotograaf en
docent is hij zich gaan specialiseren in natuurfotografie. Zo gedetailleerd en
dichtbij mogelijk. Later ontwikkelde hij belangstelling voor vrijer, abstracter werk
en documentairefotografie. ‘Het viel me steeds vaker op dat alles in Nederland
zo op elkaar lijkt. Of je nou in stad Amsterdam of in een dorp op de Veluwe
bent, ik zie typisch Nederlandse ontwerpen overal terug.’ En daar heeft hij een
prachtig koffietafelboek van gemaakt: NL2. 
  
Sinds enkele jaren woont Hierck aan de Verlengde Slotlaan. Dichtbij zijn full
time werk bij de Vogelbescherming Nederland. ‘Wat een heerlijke plek hier, zo
groen, zo veel te zien. Je beleeft de seizoenen heel intensief met al die bomen
en vogels.’ 
De passie voor fotografie ontwikkelde hij twintig jaar geleden tijdens een reis
door het westen van Canada. In de eerste jaren concentreert zijn fotografie zich
met name op vogels en landschappen, maar natuurfotografie heeft ook zijn
beperkingen. ‘Ik had behoefte om creatiever te zijn, ik zag ook zoveel andere
dingen, zag vaker de esthetiek van mijn omgeving.’ 
Tijdens reizen naar onder meer Noord-Amerika, Rusland, IJsland en Israël



specialiseert hij zich in een combinatie van kunstzinnige natuurfotografie en
reisreportages. Zijn foto’s worden internationaal gepubliceerd in magazines en
boeken. 
 

 
  
In NL2 kijkt hij met dezelfde verwondering naar de Nederlandse infrastructuur,
de mensen en het landschap. Niet de molens en de tulpen bepalen het gezicht
van Nederland. Nederlanders zelf hebben andere beelden op hun netvlies: de
jaren zestig garage, een broeikas, een mistige polder, de Albert Heijn-tas op de
fiets. 
 
Essay 
Hierck’s vierkante foto’s laten zachte pastel kleuren zien met scherpe
contouren en details die menig ander mens herkent. ‘Ik heb ook in de regio
rondom Zeist gefotografeerd. Ik ben benieuwd of mensen het eruit kunnen
halen’. Vier jaar deed hij over de samenstelling van het boek. Zijn mooiste foto
vindt hij zelf de dame op de ladder in de blauwe stofjas. ‘Ik zag haar bezig bij
haar boerderij, ze was aan het snoeien op een mistige dag. Eerst wilde ze niet
op de foto, ze vond het maar vreemd om haar in die stofjas in een fotoboek te
zetten. Maar ze zei toch toe. Haar kinderen vonden het een gewoon maar zó
herkenbaar beeld: de blauwe jas speciaal voor het snoeien.’ Een feest der



herkenning is NL2. Met een prachtig essay van Jean Pierre Geelen, schrijver
en columnist van De Volkskrant over de achtergrond van dit werk, de fotograaf
en zijn land. 
 . 
NL2 aanschaffen? Dat kan bij Kramer en van Doorn of via:
https://kyosei.nl/product/nl2/. Buurtbewoners betalen dan geen verzendkosten.

Nieuwe Mobiliteitsvisie vastgesteld
 
 De nieuwe Mobiliteitsvisie voor Zeist werd  op 18 mei jl. vastgesteld door de
gemeenteraad. In aanloop  naar het besluit van de gemeenteraad lobbyde het
VLZ-bestuur bij verschillende raadsfracties met als doel de
wegencategorisering en –normering uit het bestaande GVVP (Gemeentelijke
verkeers- en vervoersplan) te behouden. Wij (en vele verkeerskenners met
ons) zagen geen aanleiding om deze verkeersveiligheidsconcepten te wijzigen.
Mede tijdens de gerechtelijke procedures tegen de kwalijke gevolgen van de
Centrumvisie en de (vele) discussies met de gemeente over inrichting van

https://kyosei.nl/product/nl2/
http://%20https/zeist.raadsinformatie.nl/vergadering/782543/Raad%2018-05-2021,%20agendapunt%206.


wegen in de wijk kwamen de GVVP-toetsingskaders goed van pas. 
  
Onder het nieuwe verkeersconcept van de gemeente wordt de bekende GVVP-
indeling in 1e en 2e orde wegen, woonstraten en buurtverzamelwegen verlaten.
Aan deze eerdere  wegenindeling zaten per type weg ook maximum
grenswaarden voor snelheden en aantallen voertuigen per dag. Onder de
nieuwe Mobiliteitsvisie verdwijnen deze maxima echter en worden wegen
ingedeeld als hetzij ‘Erftoegangsweg’ of hetzij ‘Buurtontsluitingsweg’.
  
Op een ‘erftoegangsweg’ geldt dan een maximum van 30 km/uur en rijden alle
verkeerssoorten door elkaar (auto’s en fietsers). Er zijn daarbij dan geen
gescheiden fietspaden meer. Voor een buurtontsluitingsweg geldt een
maximum van 50 km uur voor auto’s, maar daar zijn  dan wél gescheiden
fietspaden. 
 Mede op aandringen van de VLZ werd door VVD, CDA en D66 een motie
ingediend (en aangenomen) die ruimte voor maatwerk laat bij de uitwerking van
(buurt)mobiliteitsplannen. Voor meerdere lanen bij ons in de wijk zou, mede
gezien de zeer hoge aantallen fietsende scholieren, de verkeersveiligheid naar
ons oordeel zelfs behoorlijk aangetast worden als strikt aan de nieuwe doctrine
zou worden vastgehouden. 
 
Doe mee 
De komende tijd wordt de Mobiliteitsvisie uitgewerkt in een Mobiliteitsplan voor
Zeist. U kunt zich opgeven om daaraan mee te denken en uw individuele
(verkeers)belangen te behartigen. 
De VLZ zal zeker ook (veel) input leveren, maar dat vooral vanuit een
overkoepelend wijkperspectief. 
Er zijn nog meerdere knelpunten in de wijk die aangepakt moeten worden.  Wat
ons betreft is een belangrijk weginrichtings-kader dat lagere schoolkinderen
vanuit de hele wijk zonder begeleiding veilig naar de scholen en sportclubs in
de wijk moeten kunnen lopen of fietsen en oversteken. Zoals we ook
vastlegden in onze wijkvisie is ons andere grote beleidspunt het weren van
doorgaand- en sluipverkeer via Lindenlaan, Verlengde Slotlaan, Lorentzlaan en
Lyceumlaan. 
 
Bovendien gaat ook gekeken worden naar de wenselijkheid van meer
Openbaar Vervoer in de wijk. De gemeente is van mening dat het
Lyceumkwartier een witte vlek is voor wat betreft de bereikbaarheid van OV  en

https://zeist.raadsinformatie.nl/document/10140964/4/06b21RV019%20Motie%20Ruimte%20voor%20maatwerk%20bij%20uitwerking%20mobiliteitsplannen.


dat daar heel nodig wat aan gedaan moet worden. Wij vermoeden echter dat er
erg weinig mensen aan bijvoorbeeld Verlengde Slotlaan, Socrateslaan en
Homeruslaan zitten te wachten op ieder half uur een ronkende dieselbus langs
hun voordeur.  Die rijden al op de Lindenlaan en de Boulevard en halteren bij
het busstation. Klik voor deelname aan het participatietraject Mobiliteitsplan. 
 

Stinzenbollen bloeien
 
De bewoners van het eerste deel van de Verlengde Slotlaan begonnen zich al
zorgen te maken dat hun inspanningen om een berm te beplanten met
stinzenbollen tevergeefs waren geweest.
Door het koude voorjaar was er tot medio april weinig te zien van de ca 4500
bolletjes die op een zonnige zaterdag in de herfst met vereende burenkrachten
waren geplant. Gelukkig explodeerde de bloemenpracht alsnog,  een paar
weken laten dan verwacht. 
  
Wilde krokussen, narcisjes, tulpen, chionodoxa, scilla, corydalis, sterhyacinth
en muscari staken hun kopjes boven de grond en bloeiden alsof ze er altijd al

https://www.zeist.nl/projecten/projectenoverzicht/mobiliteitsvisie#c12447%20en%20https://omzeist.nl/mobiliteitsplan/default.aspx.


gestaan hadden. Zelfs een enkele kievitsbloem werd gespot. De bloemen
helpen om insecten en (broed)vogels aan te trekken in de strijd tegen de
eikenprocessierups. 
  
Ook de mannen van de BIGA waren onder de indruk, want tijdens de eerste
maaibeurt van dit jaar werd zorgvuldig rond de strook met bloemen gemaaid. 
Nu maar hopen dat de bolletjes zich vermeerderen als beloofd en we volgend
jaar een nog mooiere berm krijgen. 
  
Mochten u en uw buren zich ook geroepen voelen om komend najaar bermen
in uw laan te beplanten met stinzenbollen, laat ons dat dan a.u.b. weten op
lyceumkwartier@gmail.com. Ter illustratie: een paar honderd meter berm en
4500 bolletjes was met ca 15 buren in een paar uur gepiept. Hoewel de
gemeente aangeeft weinig budget te hebben voor een grootschalige uitrol van
bermbollen in de wijk zal het bestuur proberen nog het een en ander los te
krijgen.

 
 
Reparatie Gravilyn 
 

mailto:lyceumkwartier@gmail.com


Het Gravilyn dat vorig jaar gelegd werd op de voetpaden in de Lyceumlaan en
Fransen van de Puttelaan is niet zo’n succes als gehoopt.  Kennelijk was er iets mis
gegaan met de mix van de natuurlijke materialen, waaronder een speciale lijnolie.
Ook de aanhoudende regen meteen na het leggen droeg niet bij. Het materiaal
hardde niet goed uit en veranderde tijdens de regen in een modderpoel. 
 
Een ander probleem is dat door de slechte coördinatie tussen gemeentelijke
diensten werden een maand na aanleg van het Gravilyn de verse paden helaas
alweer opengebroken om glasvezel aan te leggen. 
Het bestuur is in overleg met de gemeentelijke afdeling Beheer Openbare Ruimte om
te zien hoe en wanneer de toplaag gerestaureerd kan worden. Dit moet vanwege de
benodigde uithardingstijd van het materiaal wel gebeuren bij droog en warm
zomerweer. Bewoners van Lindenlaan en het eerste deel Verlengde Slotlaan
ontvingen onlangs een aankondiging dat de voetpaden bij hen deze zomer ook met
Gravilyn geplaveid gaan worden. 
Hier geldt ook weer het vriendelijk verzoek van de gemeente om eventueel
overhangend groen zoveel mogelijk weg te snoeien.



Bezwaren tegen vergunningen 
 
De VLZ  diende in maart meerdere bezwaarschriften in tegen de verleende
kap- en bouwvergunningen op terrein Verlengde Slotlaan 15, naast de ZSV.   
  
Een van de redenen voor het indienen van onze huidige bezwaren is de
warrige en trage informatieverstrekking door de gemeente op onze eerdere
vragen over de plannen en vergunningen.  Aanvragen, wijzigingen,
intrekkingen en de uiteindelijke verlening van kapvergunningen liepen door
elkaar. De locatie van de bomen, soort en aantal dat al dan niet gekapt zouden
moeten worden bleef tot voor kort onduidelijk. Belangrijker nog: de omvang en
locatie van bouwvlak(ken) was niet helder en het voorgenomen
bebouwingspercentage lijkt in strijd met het bestemmingsplan. 
  
De discussies omtrent de invulling van dit terrein kennen een lange historie.
Vanaf 2011 werd door direct-omwonenden actie gevoerd en geprocedeerd
tegen de plannen van zorginstelling Kwintes.  Kwintes wilde op het terrein een
zorgappartementengebouw met dagopvang van drie en halve verdieping hoog
neer te zetten. De procedures werden gewonnen en Kwintes verhuisde naar
Kerckebosch. Het terrein kreeg de  bestemming “Wonen”. 
  
Kapvergunningen 
In het bestemmingsplan werd expliciet opgenomen:  “De aanwezige
groenstructuur en dan met name de bestaande bomen (Douglassparren)
blijven zoveel als mogelijk gehandhaafd.” 
Helaas bleek toen alle verleende vergunningen naast elkaar gelegd konden
worden dat weinig van de huidige bomen blijven staan. Weliswaar is
herplantplicht opgelegd voor in totaal 5 bomen, maar gezien het hoge
bebouwingspercentage in de bouwaanvragen  is het maar helemaal de vraag
of die bomen daar überhaupt gaan komen of lang blijven staan. Uit ervaring
weten we dat de trukendoos van de betrokken ontwikkelaar Lichtenberg uit
Rijssen in dezen groot is. 
 
In meerdere andere bouwprojecten in de wijk schroomde Lichtenberg niet zijn
eigen winst te maximaliseren ten koste van bomen en groen. Om vervolgens te
adverteren met door hen gebouwde villa’s en appartementen ‘omgeven door



bos’. Zelfs de beeldbepalende Douglassparren naast de ZSV-school zouden
moeten sneuvelen. Aan de hand van de bezwaren is de VLZ in overleg met
juristen van de gemeente om te zien hoe deze kapzucht nog ingetoomd kan
worden. Zo blijft er van bosachtige tuinen die bijdragen aan de historie van de
wijk en het lommerrijke karakter steeds minder over. 
 
Bouwvergunningen en vergunningvrij 
Een ander merkwaardig element in deze zaak is dat in het bestemmingsplan
Verlengde Slotlaan 15 een expliciete planregel is opgenomen die zegt: “de
gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken buiten het
bouwvlak, mag bij elk hoofdgebouw niet meer dan 40 m² bedragen plus 2%
van de oppervlakte van het desbetreffende bouwperceel.“   
De oppervlakte van vergunningsvrij bijgebouwen buiten het bouwvlak op de
situatietekeningen bedraagt echter 120 m2. Plus een zwembad. Omdat het
Besluit Omgevingsrecht  een hogere (nationale) wettelijke regeling is dan het
bestemmingsplan lijkt het ruimere artikel in het BOR in dit geval echter voor te
gaan.  Wel is de vraag waarom dan bij de herbestemming kennelijk bewust een
met het BOR strijdige planregel werd opgenomen.  We zullen dit in ons
reguliere overleg met de wethouder bespreken.

Volgende ledenvergadering 
 
De volgende ledenvergadering is nog niet gepland hangende corona-
maatregelen en de beschikbaarheid van het CLZ als locatie. Zodra er een
datum is, volgt er een uitnodiging samen met de notulen van de vorige
vergadering. De notulen zijn voor belangstellenden ook op te vragen per
mail aan: lyceumkwartier@gmail.com 
 

COLOFON 
 
Vereniging Lyceumkwartier Zeist 
Bestuur  
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Sjoerd Schaafsma (voorzitter) 
Claire van Oirsouw  (secretaris) 
Erik Toering (bestuurslid en penningmeester a.i.) 
Linda Arendsen (bestuurslid) 
 
Doelstelling en werkwijze  
De VLZ is een vereniging waarvan alle bewoners van het Lyceumkwartier in
Zeist lid kunnen worden. De VLZ biedt de leden een platform voor informatie-
uitwisseling en belangenbehartiging.  
De VLZ heeft als doelstelling “het in stand houden en beschermen van het
woon- en leefklimaat, en daarmee het karakter van villawijk in het
Lyceumkwartier”. De VLZ doet dit met talloze activiteiten die door het bestuur
en betrokken leden worden uitgevoerd.  
 
Nieuwsbrief 
2 x per jaar informeert het bestuur alle leden met een nieuwsbrief. Suggesties
voor nieuwsberichten kunt u mailen naar lyceumkwartier@gmail.com. 
 
Nog geen lid? Meld u aan via de website. Tip ook uw buren!
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