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OPEN BRIEF  

AAN DE KIEZERS VAN ZEIST 
 

VAN ACTIEGROEP: BLIJF VAN ONS BOS AF! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De KNVB heeft uitbreidingsplannen en wil vijftigduizend vierkante meters bos kappen om hun 

ambitie ‘wereldkampioen voetballen worden’ uit te kunnen gaan voeren. Zij willen extra velden en 

een parkeerplaats aanleggen aan de noordzijde van de Woudenbergseweg.  

 

Voor het kappen van dit grote stuk bos is een wijziging van de bestemming nodig en dus 

toestemming van de gemeente. Om aan de voorwaarden te voldoen om binnen het Natuurnetwerk 

Nederland te bouwen wil de KNVB een weiland in Odijk gaan beplanten met bomen.  

 

De KNVB voert afzonderlijke gesprekken met alle belanghebbenden, niet samen. Angst dat de 

belanghebbenden elkaar weleens zouden kunnen vinden in een tegenbeweging? Ook wil de KNVB 

komen tot een convenant met de betrokken partijen, waaronder de gemeente. Daarmee wordt 

inspraak van de burgers ontweken. Uiteindelijk zal het bestemmingsplan ter inzage worden gelegd en 

kan de burger bezwaar maken, maar dan hebben partijen zich al gebonden. Als we afgaan op de 

antwoorden van de lijsttrekkers, lijk het er bovendien op dat de KNVB dreigt met vertrek uit Zeist 

Wij zijn tegen deze uitbreidingsplannen. Maar in dit stuk gaat het uiteindelijk om de rol van de 

gemeente en daar kunt u invloed op uitoefenen komende raadsverkiezingen.  

 

WAAROM ZIJN WIJ TEGEN? 
Wij hebben grote bezwaren tegen de uitbreidingsplannen van de KNVB en de daaraan voorafgaande 

kap van vijftigduizend vierkante meters bos. Ze zijn een inbreuk op het Natuur Netwerk Nederland. 

De KNVB beschrijft het te kappen stuk bos als een ‘versnipperd stuk bos van lage kwaliteit met 

nauwelijks biodiversiteit’. Zo dat al waar is, geldt dat zeker voor nieuw te planten bos in Odijk. KNVB 

sloopt niet een arm maar een rijk bos, en zet daar een armzalig bosje in een andere gemeente 

tegenover.  

 

De extra voorzieningen zijn niet noodzakelijk, veroorzaken grote overlast aan omwonenden (en dan 

met name het dierenasiel), aangrenzende flora en fauna en tasten historisch erfgoed aan. Ook is de 

recreatiedruk sterk groeiend. Het bos is van de bomen, de dieren en van ons, niet van de KNVB. 

Bovendien gaat het voorbij aan de huidige klimaatcrisis, waarbij de CO2 opslag belangrijk is: oude bos 

is daarvoor belangrijk niet wat jonge aanplant in Bunnik. In bijlage 2 lichten we dit verder toe. 
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ROL VAN DE GEMEENTE  
De eerste Zeister Omgevingsvisie 2022/2025 ligt momenteel ter inzage. Aan dit stuk moeten 

bestemmingsplan wijzigingen worden getoetst en daarin staan voldoende aanknopingspunten voor 

de raad om niet in te stemmen met een wijziging van het bestemmingsplan voor de plannen van de 

KNVB.  

Maar er zijn nu al politieke partijen die zich door de KNVB dreigen te laten inpakken, terwijl de inkt 

van deze omgevingsvisie nog nauwelijks droog is! 

 

Hieronder een aantal passages uit de Omgevingsvisie die betrekking hebben op ‘ons’ gebied: 

• Zeist is een ‘levend netwerk’ van natuur, landschap en cultuurhistorie; groen is ons goud! Het is 

hét imago van Zeist, het DNA, het is kenmerkend, sturend ook in hoe Zeist zich ontwikkelt en de 

belangrijkste waarde voor inwoners. Groen en landschap is in Zeist al eeuwenlang de motor 

achter de ontwikkeling van Zeist 

• Groen maakt in de gemeente Zeist een belangrijk deel uit van die sfeer. 

• Naarmate de omgeving drukker wordt, wordt ook het belang van de natuur groter. Niet alleen 

voor luwe recreatie, maar zeker ook voor robuuste natuurbuffers ter ontwikkeling en versteviging 

van de gebiedseigen biodiversiteit. Zo voorkomen we dat al het landschap wordt volgebouwd of 

gedegradeerd tot een stadspark met de focus op intensief Leisure gebruik. 

• Groen in Zeist is alleen al omwille van de hoeveelheid. Nooit ‘alleen maar’ een stukje groen. Het 

geeft uiting aan onze historie, ons karakter van Zeist en het groen draagt bij aan vele aspecten die 

voor een goed leven onmisbaar zijn 

• Voor iedere ontwikkeling, groot of klein, in onze fysieke leef- omgeving geldt daarom: groen als 

uitgangspunt in plaats van als sluitpost. 

WAAR STAAN DE PARTIJEN BIJ DE KOMENDE VERKIEZINGEN? 
Er zijn vele redenen die bepalen op welke partij we stemmen bij verkiezingen. Ga ook in ieder 

geval stemmen. Trek je eigen conclusie uit de volgende informatie als je Zeist groen wil houden 

en niet wil dat er bos wordt gekapt voor nog meer nauwelijks gebruikte oefenvelden: daar zijn er 

in Zeist meer dan genoeg van! 

 

Carolien Paasman interviewde voor het Zeister Magazine alle 11 lijsttrekkers van de partijen die 

meedoen aan de komende raadsverkiezingen. Eén van de vragen die alle lijsttrekkers kregen luidt als 

volgt:  
 
Mag de KNVB 5 hectare van Boswachterij Austerlitz kappen om er voetbalvelden en een parkeerplaats 

aan te leggen? Gebruik van bestaande clubvelden is voor de bond geen optie. 

 

VVD    Kiest voor de KNVB met wat mitsen en maren  

Groen Links   Kiest voor de bossen en gelooft niet dat dat breekpunt is voor KNVB 

D66    Gaat misschien straks om richting KNVB 

PvdA    Kiest voor de bossen, ook bij vertrek KNVB 

SP     Kiest voor de bossen 

CU/SGP   Kiest voor de bossen 

Nieuw Democratisch Zeist Kiest voor de bossen en het Dierentehuis 

Seyst.Nu   Kiest voor de KNVB 

Zeister Belang   Kiest voor de bossen en het Dieren Tehuis, ook bij vertrek KNVB 

50+    Kiest voor de bossen ook bij vertrek KNVB 

CDA   Onbekend, wilde niet meewerken aan interviews Zeister Magazine, 

    dus risico dat zij kiezen voor de KNVB en tegen de bossen 
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Aktiegroep Blijf van ons bos af! 

Eddie Breunesse  

 

Jan Snijders  

 

Marja Kuiper 

 

Carl Timmermans 

 

Tine van Merwijk 

 

Contact: 

e.breunesse@gmail.com, tel 0651345324 

snijd188@planet.nl, tel o653721755 

 

De open brief wordt verder gesteund door: 

 

Austerlitz Belang, Martijn Hartman, voorzitter 

 

Stichting Dierentehuis Zeist, Charles Laurey, voorzitter 

 

Coöperatie Austerlitz Zorgt, Jan Smelik, voorzitter 

 

Beauforthuis, Lidwien Vork, directeur 

 

  

mailto:e.breunesse@gmail.com
mailto:snijd188@planet.nl
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Bijlage 1 

OPVATTINGEN ZEISTER LIJSTTREKKERS, BRON ZEISTER MAGAZINE 

Carolien Paasman interviewt voor het Zeister Magazine alle 11 lijsttrekkers van de parijen die 

meedoen aan de komende raadsverkiezingen. Zij stelt alle lijsttrekkers een serie steeds gelijk 

luidende vragen. Een van die vragen luidt als volgt:  

Mag de KNVB 50.000 m2 van Boswachterij Austerlitz kappen om er voetbalvelden en een 

parkeerplaats aan te leggen? Gebruik van bestaande clubvelden is voor de bond geen optie. 

 

VVD (Walter van Dijk) 

''Het is heel positief dat we als gemeente een organisatie als de KNVB binnen onze grenzen hebben. 

Wij zijn wel geneigd om constructief te kijken naar uitbreiding. Als daar bos voor moet wijken, 

moeten we dat wel elders binnen Zeist compenseren. Voetbal is iets positiefs en als VVD zien we 

graag dat Zeist zich ontwikkelt als de voetbalhoofdstad van Nederland, bijvoorbeeld door het 

nationale voetbalmuseum naar Zeist te halen.'' 

Groen Links (Roel van Nieuwstadt 

''Nee. We hebben alle reden om te kijken waar uitbreiding wel kan, in Zeist. Ook hier hebben we zo 

her en der weilanden die als uitbreiding kunnen dienen. Maar niet direct achter het Dierentehuis Zeist. 

Een 'nee' van Zeist wordt trouwens geen breekpunt voor de KNVB.'' 

 

50+ (Bert van Oorschot) 

“Hier past maar één antwoord en dat is nee, ook als het gevolg is dat de KNVB uit Zeist vertrekt. De 

voetbalbond levert zeker een bijdrage aan de werkgelegenheid in de gemeente en het zet Zeist op de 

kaart. We moeten echter zuinig zijn op de natuur die we nog hebben en daarom is het plan van de 

KNVB onbespreekbaar”  

 

Zeister Belang (Hannie van Kippersluis) 

“In hoeverre is de aanleg van extra velden elders noodzakelijk? Dus nee 

Als dat betekent dat de KNVB dan verhuist, is dat maar zo. De voetbalbond moet het bos met rust 

laten. Wij hebben een werkbezoek aan het dierentehuis gebracht vlakbij de KNVB aan de 

Woudenbergseweg. De grond erachter voorziet in een behoefte. Mensen met psychische problemen 

wandelen met de asielhonden; mensen die moeite hebben om zich staande te houden in de 

maatschappij. Dat is zo waardevol. Heb je het terrein van de KNVB wel eens gezien? Dat is heel groot. 

Laat ze op eigen terrein zoeken nar uitbreidingsmogelijkheden.” 
 

PVDA (Wilma Breddels 

“Nee, ik denk dat er andere opties zijn. De PvdA is niet voor uitbreiding van het KNVB-terrein en dat 

betekent dat ze vertrekken dan vertrekken ze maar 
 

SP David Tompot) 

''We snappen de behoefte van de KNVB, maar het antwoord is nee.'' 
 

CU/SGP (Wouter Catsburg) 

''Nee, daar ben ik geen voorstander van. Ik denk niet dat KNVB weggaat, maar als dat de 

consequentie is, dan is dat zo. Als er bos gekapt moet worden zou ik meer prioriteit geven aan 

fatsoenlijke woningen dan aan het behalen van het wereldkampioenschap voetbal.'' 

 

Seyst.NU (Roy Luca) 
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"In april 2021 zijn wij bij zowel de KNVB als bij het Dierentehuis Zeist op werkbezoek geweest om de 

situatie ter plaatse te bekijken en te horen hoe er naar gekeken wordt. Het stuk bos is een zogenaamd 

arm-bos. Echter wordt dit nu gebruikt door het Dierentehuis. Wij hebben diverse mogelijkheden 

besproken hoe je er ook naar kunt kijken. Met minder kap en ook een wal die de biodiversiteit 

bevordert. Ook moet er een fatsoenlijke looproute zijn voor de honden van het dierentehuis. En de 

boomkap moet ruimschoots gecompenseerd worden zoals de KNVB voorstelt zodat de ecologische 

structuur van de regio verbetert." 

 
D66 (Hafid Boutahar) 
''De KNVB heeft een belangrijke rol in onze gemeente en is onderdeel van het visitekaartje van Zeist. 

Ik wil kijken wat zo'n uitbreiding betekent voor de natuur, in goed overleg met de omgeving. Liever 

geen bos kappen, tenzij er een goed plan voor compensatie ligt. De KNVB moet eerst onderzoeken of 

er alternatieven binnen het eigen terrein zijn, of er direct achter, waar uitbreiding onder strenge 

voorwaarden mogelijk zou zijn.'' 

 

Nieuw Democratisch Zeist (Jan Bredius) 

“Nee, we verstaan de stevige wens voor uitbreiding. De KNVB zou de sportvelden in Austerlitz beter 

kunnen gebruiken. De belangen van het Dierentehuis Zeist met het uitlaatgebied erachter vinden wij 

belangrijk. Compensatie van in Zeist gekapt bos door in Bunnik bomen te planten vinden we een 

leuke gedachte, maar we willen niet dat er bomen gekapt worden.” 

 

CDA (Marcel Fluitman) 

Het CDA wilde niet meewerken aan de interview reeks van het Zeister Magazine. Het CDA laat dus de 

kans lopen om duidelijk te verschaffen over haar positie, ook op dit onderwerp. Dat is vreemd voor 

een zo ingrijpend dossier. Op het CDA stemmen zou mogelijk een stem voor grootschalige bomenkap 

kunnen zijn! 
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Bijlage 2 

WAAROM ZIJN WIJ TEGEN DE BOMENKAP? 

Wij hebben grote bezwaren tegen de uitbreidingsplannen van de KNVB en de daaraan voorafgaande 

kap van tienduizenden vierkante meters bos. Ze zijn niet noodzakelijk en veroorzaken grote overlast 

aan omwonenden (en dan met name het dierenasiel), aangrenzende flora en fauna en tasten 

historisch erfgoed aan. Het bos is van de bomen, de beesten en van ons, niet van de KNVB. 

Het kappen van tienduizenden vierkante meters bos 

Het is allesbehalve een “arm” stuk bos, maar een mooi gevarieerd bos waarin het stikt van de vogels 

en soorten bomen en struiken. Het wordt dagelijks gebruikt door vele wandelaars. Door de 

uitbreiding van Austerlitz met Ville Verte, Hart van Austerlitz en Austerlitz Noord en maatschappelijke 

ontwikkelingen staan de bossen onder een enorme recreatieve druk. Door het bos nu in te krimpen 

met 5 ha, wordt de druk op het resterende bos nog groter met alle gevolgen voor het bos zelf en de 

ontspanningsmogelijkheden en de klimaatcrisis.  

Kappen betekent een aantasting van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Het lijkt onlogisch 

binnen de gemeente Zeist bos te kappen. De drie voorwaarden om het NNN aan te tasten (groot 

openbaar belang, meerwaarde voor de natuur binnen samenhangend gebied en kleinschaligheid) 

gaan niet op voor de plannen van de KNVB. Nederland heeft weinig natuur, ontbost in hoog tempo en 

er is een klimaatcrisis.: waarom dan in vredesnaam bos kappen in de groene gemeente Zeist? 

Aantasting van cultureel erfgoed 

Juist in het te kappen deel van het bos is cultureel erfgoed aanwezig dat dan vernietigd wordt. We 

noemen de Odijk Steeg en het Verlengde van de Kamperlinie. 

Noodzakelijkheid van de plannen 

Wereldkampioen willen worden duidt op hoogmoedswaanzin. De omwonenden ervaren dagelijks dat 

de huidige velden van de KNVB nauwelijks worden gebruikt. Enige jaren gelden heeft de KNVB het 

oude veld van de SBB opnieuw ingezaaid en voorzien van boarding rondom. Dat veld is bijna niet 

gebruikt en enige tijd geleden is de boarding verwijderd en is gestopt met maaien: opmerkelijk als er 

een behoefte is aan extra velden! 

Zeister voetbalverenigingen hebben ook velden die nauwelijks gebuikt worden. Het lijkt toch veel 

logischer deze overcapaciteit (zie de samenwerking KNVB met S.V. Austerlitz) te gebruiken voor 

wederzijds voordeel. 

In de toelichtingen roemt de KNVB haar maatschappelijke betrokkenheid door het oplossen van het 

parkeerprobleem voor bosrecreanten. Dat kunnen ze nu ook door in het weekend waar de 

parkeermogelijkheden echt nauwelijks worden gebruikt open te stellen. Dat doen ze echter niet. Loze 

kreten dus. 

In de gesprekken met de KVB gaven zij aan dat het voor deze plannen “nu of nooit is”. Als er ooit een 

mogelijkheid is nog tienduizenden vierkante meter bos bij de campus te betreken dan is het nu omdat 

de verwachting is dat met de komende nieuwe natuurwet dergelijke aantasting van de natuur zeer 

moeilijk dan wel onmogelijk wordt. Wij vinden dat weinig ethisch gedrag. Wij zien ten noordwesten 

van de huidige trainingsvelden een groot terrein wat ook in bezit is van de KBVB . Opmerkelijk dat dit 

terrein niet door hen wordt gebruikt voor de plannen uit te breiden. Kortom er is nog ruimte zat op 

eigen terrein 
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Uitnutting van de campus heeft voor de KNVB in de toekomst hoge prioriteit geven zij zelf aan. Als 

omwonenden merken wij dat nu vooral in de zomer waarin in het weekend grote bedrijven de 

jaarlijkse sportdag organiseren op de huidige velden. De gehele dag schalt de speaker met 

aankondigingen van de wedstrijden door het bos. De dag eindigt vaak met een disco waarin de beat 

ook nog enkele uren bosbewoners uit hun slaap houdt. Deze overlast zal met uitbreiding van de 

campus en de wens de campus commercieel breder uit te nutten alleen maar meer gaan worden in de 

toekomst. 

Overlast 

Stichting dierentehuis Zeist en omgeving is een belangrijke partij voor dierenwelzijn in de omgeving 

Zeist. Het dierentehuis grenst aan het beoogde uitbreidingsgebied van de KNVB. Het is bijna niet voor 

te stellen dat het dierenasiel totaal wordt ingesloten door de voetbalvelden van de KNVB. SDZ maakt 

zich daar ernstig zorgen over en dan voornamelijk voor de overlast richting de dieren, zoals 

geluidshinder van schreeuwende voetballers en fluitende coaches en lichtinval van de grote 

lichtmasten die langs de velden komen te staan. Wat het Dierentehuis uniek maakt is dat ze 

gesitueerd zijn aan een bos, waar meerdere keren per dag gebruik van wordt gemaakt om de in het 

Dierentehuis verblijvende honden uit te laten. Door het plaatsen van voetbalvelden wordt ons dit 

schier onmogelijk gemaakt met grote gevolgen voor het welzijn van de honden.  

Zoals hierboven reeds genoemd is op dit moment al behoorlijke overlast van brandende lichtmasten. 

Zij branden regelmatig zonder dat er gebruik wordt gemaakt van de velden. Daarnaast wordt het gras 

van de velden verlicht om de groei van het gras te stimuleren. Dat gaat gepaard met een gloed van 

licht op het omringende bos. Dat gebied wat in de avonduren wordt verlicht zal door de plannen vele 

malen groter, er zijn 18 extra lichtmasten gepland voor de uitbreiding, worden wat ernstige effecten 

heeft op de nachtrust van de dieren en dan vooral de vogels. 

Op dit moment worden bij trainingen van de vertegenwoordigende elftallen verkeersregelaars 

ingeschakeld. Dat is ook noodzakelijk omdat het oversteken van de Woudenbergseweg gevaarlijk is. 

Door meer velden “aan de overkant van de weg” te maken zal ook het aantal oversteekmomenten 

vergroot worden met alle gevolgen van dien, zodat ook hier levensgevaarlijke verkeersituaties zullen 

gaan ontstaan. 

Bedachte compensatie is geen compensatie 

Compensatie in Odijk is de pijler waar de aanvraag van de KNVB op rust. Een net aangeplant bos is 
een verzameling bomen, geen bos. Odijk is geen Zeist: raar om al het bos in Zeist te willen kappen en 
alle weilanden in Odijk te willen beplanten. Daarbij komt: er is een klimaatcrisis, in een oud bos ligt 
veel CO2 vast, in een nieuw aanplant niet, het duurt zeker 20 jaar voor je weer in de buurt komt van de 
CO2 opslag van nu. 
Ook heeft de KNVB heeft al veel terrein in haar bezit met mogelijkheden tot verdichting. Waarom nog 
meer bezit afsnoepen van het bos.  
Ook stelt de KNVB in gesprekken: het is nu of nooit, nu het wettelijk nog kan zorgen dat we dit in het 
bezit krijgen: straks met nieuwe wetgeving lukt dat niet meer. 
 
Vertrek KNVB 

Dat gelooft toch geen zinnig mens. Er is de afgelopen decennia al voor een groot bedrag geïnvesteerd 

door de KNVB in het ontwikkelen van haar huidige terrein. Vertrekken zou dus een enorme vorm van 

kapitaalvernietiging zijn. 


