
Seijst 2002 . - Dl.32 ZEIST-WEST APART - W. DE JONG voor ca. 15.000 mensen en onge-veer 4.000 woningen. Zeist-West is naast de reedsbestaande wijken Kersbergen, Grif-fensteyn en de Vogelwijk onderte verdelen in de leefgebiedenNijenheim, Couwenhoven, Brug-akker, de Clomp en Crosestein.Ondanks de noodzaak in Zeist-West4.000 woningen te bouwen, was deopdracht de waardevolle landschap-pelijke elementen te sparen, zoalsde Grift met het sluisje, de bebos-sing bij het landgoed Nijenheim,de Kouwenhovenselaandie vanaf deKoppeldijk naar Bunnik loopt enhet aanwezige bomenbestand. Ookhet parkgebiedje met waterloop aanhet Pesterslaantje met de oude brugin de Kroostweg is ingebed in destedelijke bebouwing. Verder zijneen drietal boerderijen gespaard enis hieraan een passende bestem-ming gegeven, zoals de kinderboer-derij in het wijkpark De Brink. Zeist'West apart Zeist-West maakt deel uit vanhet in mei 1962 door deUtrechtse Provinciale Statenvastgestelde en in juli 1965door de Kroon goedgekeurdestreekplan &quot;De Utrechtse Heu-velrug&quot;. Ter bestrijding van de woning-nood in Zeist is in 1969 door oudwethouder C.J. van Mastrigt daad-werkelijk het startsein gegeven voorde ontwikkeling van Zeist-West. Van Wijnen N.V., Geelen B.V.en N.V. Schokbeton werden aan-getrokken als planontwikkelaar,de ruimte architecten Van Wijken Gelderblom voor de planologi-sche aspecten en het

bureau voortuin- en landschapsinrichting VanEmpelen voor de groenstructuur. Zeist-West is het product vansamenwerking tussen stedebouw-kundigen, architecten, bouwonder-nemingen, verkeersdeskundigen,landschapsarchitecten en organisa-toren, met de opdracht een zo hoogmogelijke woonkwaliteit scheppen W. DE JONG H ' et onbebouwde gebied tenwesten van de Utrechtse- .weg, globaal begrensd doorde Waterige Weg, de wijken Grif-fensteyn en Kersbergen, de Kroost-weg, de gemeentegrens met De Bilten de toen geprojecteerde randwegS8, was in dit streekplan aangewe-zen voor stedelijke bebouwing meteen bebouwingsdichtheid van 35woningen per hectare.



Seijst 2002 . - Dl.32 ZEIST-WEST APART ? W. DE JONG Het gebied ten westen van deUtrechtseweg maakt deel uit van deRijndelta (kleigrond)(zie tekeningoude Rijnloop in Zeist). Het gebiedten oosten van de Utrechtsewegisonderdeel van de Utrechtse Heu-velrug (zandgrond). De Utrechtse-weg'Driebergseweg vormt een hardescheiding tussen deze gebieden.Oude Zeistenaren zeiden: &quot;Aan deoverzijde van de Utrechtseweg moetje niet gaan wonen want daar krijgje reumatiek&quot;. Bij de ontwikkeling van Zeist-West stond men voor de beslissing&quot;ophogen of verlaging van de grond-waterstand&quot;. Er is gekozen voor ver-lagingvan de grondwaterstand doormiddel van diepdrainage. Met uit-zondering van de wijk Nijenheimis een gescheiden riolering toege-past, wat vrij zeldzaam was voor dietijd. Het vuile water gaat voor zui-vering naar de rioolwaterzuivering,het schone hemelwater gaat recht-



Seijst 2002 . - Dl.32 Ui ZEIST-WEST APART - W. DE JONG streeks naar de randsloten. Voor hetplangebied is een sluitende grond-balans verricht, hetgeen wil zeggendat er geen grond is aan- of afge-voerd, wel verplaatst binnen hetgebied. Omsloten door de Grift, de Grift-laan en de Koppeldijk is in hethart van het plangebied het wijk-centrum gerealiseerd, met winkels,supermarkten, sporthal, kerkelijkcentrum, sociaal cultureel- engezondheidscentrum. Twee parkeer-terreinen voor 150 auto's per ter-rein completeren dit centrum. Terweerszijde van de Koppeldijk zijnscholen met sport- en speelveldjesen gymnastieklokalen gerealiseerd. Het centrumgebied is vanaf alledeelwijken per auto goed bereikbaar,maar ook via de aparte voet- en fiets-paden. Door de verhoogde aanlegvan de Griftlaan konden fiets- envoetgangerstunneltjes worden gere-aliseerd. De wijkopbouw is ontwikkeldmet laagbouw, middelhoogbouw enhoogbouw voor de wijken Nijen-heim en Couwenhoven. Brugakker kent alleen laagbouwen middelhoogbouw, terwijl Cro-sestein alleen laagbouw kent. Hetmiddengebied van Brugakker is vrijdicht bebouwd en steenachtig, dusmeer stedelijk. Nijenheim en Cou-wenhoven zijn ruim van opzet metveel groen. De ontwerpers van de wijk Zeist-West geven de garantie dat er overalle facetten goed is nagedacht enwaar mogelijk overlegd. In het beginvan het proces waren er nog geenbewoners, maar is er overlegd met- en

geluisterd naar maatschappe-lijke organisaties, zoals de VrouwenAdvies Commissie. In zijn totaliteit valt Zeist-Westpositief uit, mede door de zorg en de kwaliteit van de buitenruimte.Naar mijn mening is het een ple-zierige, leefbare en woonbare wijkgeworden. Zeist-West is thuis best! De Jong is eigenaar vaneen woning in Couwenlio-ven, gepensioneerd planolo-gisch hoofdambtenaar vande gemeente Zeist en Lidvan het bouw- en ontwikke-lingsteam Zeist-West.




