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Geachte voorzitter, geachte raadsleden, 

Mijn naam is Martine Speekenbrink en naast mij staat Ellie Platt, die hier op 

persoonlijke titel staat. Wij zijn inwoners van Huis ter Heide-Zuid en initiatiefnemers 

van Comité Stop De Boskap. We zijn hier met onze aanhang voor het bos in Huis ter 

Heide-West, gelegen tussen de sportvelden van SV Zeist en Landgoed Dijnselburg 

langs de Amersfoortseweg.  

Sommigen denken dat u moet kiezen tussen het behoud van het bos of 

woningbouw. Maar u hoeft niet te kiezen! Het beoogde aantal woningen in Huis ter 

Heide-West kan ruim op de naastgelegen open velden gebouwd worden mét behoud 

van het bos! In plaats van 7 villa’s op de plek van het bos worden dan meer 

betaalbare woningen, waar juist behoefte aan is, gebouwd op de naastgelegen 

velden. Dit is juist in overeenstemming met uw eigen coalitie-akkoord waarin staat: 

“Woningen in het middensegment bouwen, gericht op doorstroming”. 

Het bos behouden past bij wat de fracties in Zeist in verkiezingstijd zeiden, nl. dat 

groen en biodiversiteit van groot belang zijn. De leus van GroenLinks was toen: 

“Bouwen moet je doen, maar niet in het groen!” Precies. Daar hebben uw kiezers op 

vertrouwd en voor gestemd.  

Het bos behouden past daarnaast perfect bij wat in uw eigen coalitie-akkoord staat: 

“Groen en natuur beschermen en biodiversiteit versterken”. De coalitie herhaalt 

steeds weer “Groen is ons goud”. Allemaal waar!  

Het beleid van de gemeente is ook om met Samen Duurzaam Zeist de duurzame 

global goals te bereiken. Wij gaan ervan uit dat u ook naar het beleid van de 

provincie Utrecht handelt om juist méér bos te creëren en bestaand bos te 

versterken. Stelt u zich de vraag: hoe past toch het kappen van het bos in al deze 

beleidsregels en verkiezingsbeloften? Het antwoord: het past absoluut niet. 

 

Het behoud van het bos is precies wat de inwoners willen!  

Dat blijkt wel uit de handtekeningen tegen de boskap. Het zijn er niet een paar, niet 

veel, maar ontzettend veel, namelijk 4.000 handtekeningen en ze komen nog steeds 

binnen!! 

Het blijkt dat ca. 95% van de huishoudens van Huis ter Heide tegen de boskap is.  

95% van uw kiezers in de wijk is tegen de boskap!  

 



Daarnaast hebben we duizenden handtekeningen van inwoners uit de rest van de 

gemeente Zeist en daarbuiten ontvangen. Met meer tijd en menskracht waren het er 

nog veel meer geweest, want veruit de meeste mensen die we hierover gesproken 

hebben, zijn verontwaardigd over dit plan. 

Vorige week nog zei het CPB: de politiek dient te luisteren naar het volk. 95% van 

uw kiezers in de wijk is tegen deze boskap en de 4000 handtekeningen en 220 

ingediende zienswijzen tegen het bestemmingsplan en de boskap onderstrepen dit. 

Uit twee enquêtes van St. Beter Zeist en de provincie Utrecht, blijkt dat ‘groen’ de 

belangrijkste waarde voor de inwoners is en zelfs véél hoger scoort dan bijv. 

werkgelegenheid en wonen. 

De mensen zijn tegen boskap, omdat zij wéten dat bos belangrijk is en behouden 

moet worden: voor de natuur en biodiversiteit, het vasthouden van water, 

klimaatadaptatie, de CO2-opname en de belangrijke stikstofdepositie, waarvan de 

eisen alleen maar strenger gaan worden. Laten we ook volksgezondheid, 

luchtkwaliteit, verkoeling, recreatie en welzijn niet vergeten. In deze tijd van 

klimaatcrisis is boskap onbegrijpelijk! 

Boskap kan niet gecompenseerd worden door ergens een paar bomen te planten. 

Een bos is geen verzameling bomen maar een heel ecosysteem met planten, bomen 

en dieren, waaronder in dit bos ook beschermde diersoorten. De waarde ervan is 

vele malen groter dan alleen de waarde van de grond voor woningbouw. 

 

Zeist parasiteert al jaren op haar bossen. Steeds weer worden er stukken bos gekapt. 

Laat dat hier en nu stoppen. Genoeg! Laat u niet alleen leiden door geld, luister meer 

naar uw hart en uw geweten. U heeft een keuze. Dus kies voor het goede. Volg het 

beleid en neem uw verantwoordelijkheid met het oog op de klimaatcrisis. Maar het 

belangrijkste: het is nu tijd om uw verkiezingsbeloften in te lossen en als 

volksvertegenwoordiger te luisteren naar uw inwoners. Geen woorden, maar daden! 

Waar een wil is, is een weg.  

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. 

Stop De Boskap. 

 

Wij wensen u veel moed, gevoel en wijsheid toe in dit dossier.  

 

Comité Stop De Boskap 

Comité voor behoud van een mooie, groene en bosrijke omgeving 


