
 

Stichting Groen Valckenbosch  
Nieuwjaarswens 2021 
 

Beste buurtbewoner, 
 

Hoewel we alweer even onderweg zijn, willen wij u hiermee een 
gezond en voorspoedig 2021 toewensen. Een jaar waarin we elkaar 
weer kunnen treffen bij een wijkfeest of een ander sociaal evenement. 

Het afgelopen jaar heeft ons geleerd, dat contact en verbinding met mensen om je heen een 
groot goed is. En dat het groen en de natuur in onze wijk een welkome afleiding zijn om in te 
kunnen verblijven. Ook dit jaar zal SGV zich weer inzetten op het groen en de verbinding in de 
wijk. Zie het actuele voorbeeld hieronder. Doet u weer met ons mee?  
 

Hartelijke groet, Peter Nugteren,  
Voorzitter Stichting Groen Valckenbosch 
 
 

Het voormalig spoorlijntje wordt na 10 jaar wederom bedreigd! 
 

Omwonenden zijn opgeschrikt door een brief met bouwplannen van de heer N. Jansen, 
vastgoedondernemer. Onmiddellijk werd gereageerd met een bezwaarschrift.  
Stichting Groen Valckenbosch heeft besloten een plan te maken voor het Spoorlijntje.  
 

In het Groenstructuurplan heeft de Gemeente Zeist 
expliciet aangegeven dat het voormalige 
spoorlijntje beschermd moet worden als openbaar 
groen en dat zij tot aankoop wil overgaan. Op 
termijn denken we aan een werkgroep of Stichting, 
‘Vrienden van het spoorlijntje’ als aanspreekpunt 
voor de Gemeente en als stuurgroep voor het 
onderhoud.      
       
        Overweg op de Bergweg, toen en nu 
Onze uitgangspunten zijn:  
 

• Het spoorlijntje als toegankelijke, groene corridor behouden en versterken  
• Een gezonde en aangename leefomgeving, met een actieve rol voor bewoners  
• Openbare toegankelijkheid voor iedereen in de wijk en de aangrenzende wijken  
• Het veiligstellen van het recht van overpad voor aanwonenden 
• Het versterken van de cultuurhistorische en educatieve functie 
• Versterken van de natuur en de biodiversiteit, het opruimen en tegengaan van afval  

SGV-bestuursleden Carla van Harskamp-Kempen en Livia Lablans nemen het voortouw m.b.t. 
het plan. Uw inbreng en deskundigheid in welke vorm dan ook, zijn daarbij erg belangrijk! 
 

Doet u mee? Mail ons dan.  
 

Mailadres Stichting Groen Valckenbosch stgroenvalckenbosch@gmail.com o.v.v. Spoorlijntje 
Website Stichting Groen Valckenbosch  http://www.stichtinggroenvalckenbosch.nl  
Donaties zijn altijd welkom. Maak € 10/p.j. of meer over naar: 
NL06 TRIO 0784 7440 92 t.n.v. Stichting Groen Valckenbosch te Zeist.   Dank U! 
              


