
1

Toekomst
Utrechtseweg Noord

Er gaat veel veranderen in het gebied 
rond de Utrechtseweg Noord. Een aantal 
bedrijven vertrekt en grote stukken 
terrein komen vrij. Een mooi moment 
om stil te staan bij de vraag hoe we dit 
gebied het liefste zouden willen 
inrichten. Wat willen we behouden? Wat 
mag of moet er anders? Hoe willen we 
dit gebied in de toekomst gebruiken?

De gemeente wil daarom samen met 
inwoners en organisaties een visie 
ontwikkelen voor dit gebied. Een unieke 
gelegenheid om mee te dromen en mee te 
denken. Hieronder leggen we kort uit waar 
het om gaat, hoe het werkt en hoe u mee 
kunt doen.

Hoe wilt u straks wonen, werken en 
recreëren langs de Utrechtseweg Noord?

Waar gaat het precies over?

Het gaat om het gebied van de Utrechtseweg Noord: de 
entree van Zeist vanuit de richting Utrecht. Met een eigen 
uitstraling met kantoorvilla’s, twee-onder-één-kap-

woningen en veel groen. Het is een gebied dat deel 
uitmaakt van de Stichtse Lustwarande – een snoer van 
landgoederen dat zich uitstrekt van Utrecht tot Rhenen.
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Wat gaat er veranderen?

Waarom een gebiedsvisie?

Het gebied heeft de komende twee tot drie jaar te maken 
met meerdere leegkomende panden: de jeugdgevangenis 
Eikenstein staat al leeg en ook TNO en Rabofacet gaan hun 
locaties verlaten. Hierdoor komt er flink wat ruimte 
beschikbaar voor verkoop en ontwikkeling.

Het vertrek van de grote bedrijven is jammer, maar biedt 
tegelijkertijd nieuwe kansen en mogelijkheden voor het 
gebied en voor Zeist. Centraal staat daarbij dat de huidige 
sfeer en kwaliteit behouden blijft: het groen, de vorm van 
bebouwing en de identiteit van de Stichtse Lustwarande. 

De gemeente wil graag samen met inwoners en 
organisaties een gebiedsvisie maken. Dat is een visie op het 
gebied: hoe zouden we dat willen gebruiken en inrichten? 
Welke activiteiten zouden er wel of niet plaats mogen 
vinden? Aan welke functies hebben we als gemeente nu  
en in de toekomst behoefte en hoe past dat eventueel in  
dit gebied? 

Een visie is een plan op hoofdlijnen, verdere concrete 
invulling gebeurt later door het vaststellen van een 
bestemmingsplan voor (een deel) van het gebied.
De kracht van deze gebiedsvisie is dat het een groot  
gebied beslaat en zich niet alleen richt op een specifieke 
locatie. De overkoepelende visie geeft straks duidelijkheid 
aan iedereen die iets te maken heeft met dit gebied.

Hoe maken we de gebiedsvisie? 
Iedereen die betrokken is bij dit gebied, of zich 
betrokken voelt, kan meedenken en meewerken aan de 
gebiedsvisie. Uit de aanmeldingen stelt de gemeente 
een participatiegroep samen die zo goed mogelijk alle 
belangen vertegenwoordigt. In verschillende workshops 
gaat deze groep actief en interactief vorm geven aan de 
gebiedsvisie. Alle ingebrachte ideeën, discussies en 
voorstellen leiden uiteindelijk tot een totaalvisie die door 
zoveel mogelijk deelnemers ondersteund wordt. Deze 
vorm van werken noemen we een interactief proces.  

De gemeente organiseert en begeleidt het inter- 
actieve proces voor de gebiedsvisie en doet haar  
best om zo veel mogelijk betrokken partijen en 
belanghebbenden om tafel te krijgen. Als 
procesbegeleider zorgt de gemeente voor een 
gelijkwaardige inbreng van alle deelnemers. Waar de 
gemeente zelf een belang heeft wordt dit door een 
aangewezen ambtenaar verwoord. Indien nodig en 
onderbouwd met goede argumenten, kan advies  
van experts worden gevraagd.
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De kaders (randvoorwaarden)

De landschapsvisie

Kijken naar de mogelijkheden en kansen voor de toekomst van het gebied betekent niet dat alles mogelijk 
moet en kan zijn. Er is bestaand beleid en regelgeving op allerlei terreinen die ook hier van toepassing is. 
De gemeenteraad heeft in de kadernotitie ‘Kaders Gebiedsvisie Utrechtseweg-Zeist Noord’* aangegeven 
met welke randvoorwaarden deze gebiedsvisie rekening moet houden.  In grote lijnen gaat het om de 
volgende kaders:

Cultuur en Groen – behouden van het karakter van de 
Stichtse Lustwarande, met name door aandacht voor 
zichtlijnen vanaf de weg, zichtbaarheid van bebouwing 
en diversiteit in groen tussen de verschillende 
percelen. Wonen, werken en recreëren – voor wonen 
geldt een woningdifferentiatie (huur/koop en prijs). 
Voor werken is behoefte aan hoogwaardige, schone 
werkgelegen-heid. En het moet een prettig gebied zijn 
voor recreatie, zowel voor de directe omgeving als voor 
de regio (Stichtse Lustwarande).

Versnelde huisvestingsopgave – tot 2020 wordt extra 
tijdelijke en permanente huisvesting gecreëerd voor de 
groeiende groep starters en herstarters op de 
woningmarkt. Het gaat om een mix van jongeren, 
gescheiden mensen, mensen uit zorginstellingen en 
vluchtelingen met een verblijfsstatus.

Duurzaamheid – Zeist zet in op klimaatneutraal zijn 
in 2030, duurzame mobiliteit en transformatie en 
duurzaam gebruik van leegstaande gebouwen.

Verkeer en parkeren – de doorstroming van de 
Utrechtseweg moet gewaarborgd blijven, parkeren 
gebeurt in principe op eigen terrein en zo mogelijk uit 
zicht, parkeren van bedrijven mag niet in de 
woonwijk.

Enkele eigenaren (BPD, Rijksvastgoedbedrijf en TNO) van 
bedrijfspanden aan de Utrechtseweg Noord hebben al 
een eigen visie gemaakt op hun terreinen en de inpassing 
in het gebied. Dit is gebeurd in samenspraak met de 
omgeving en in goed overleg met de gemeente. Deze 
landschapsvisie is ook onderdeel van het interactieve 
traject voor het gebied Utrechtseweg Noord. 

De raad besluit
Een landschapsarchitect schrijft in opdracht van de 
gemeente de gebiedsvisie en betrekt daarbij alle inbreng. 
Uiteindelijk moet de gemeenteraad de gebiedsvisie 
goedkeuren. In dat proces is ook gelegenheid voor 
(opnieuw) in- en meespreken vanuit de samenleving. De 
gemeenteraad heeft de mogelijkheid om aanpassingen te 
doen in de voorgestelde gebiedsvisie voordat deze 
definitief wordt vastgesteld.

* Dit is een globale samenvatting van de kadernotitie.  
De kadernotitie zelf is te vinden op de website:  
www.zeist.nl/utrechtsewegnoord
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Visiegebied Utrechtseweg Noord

De route naar de gebiedsvisie

colofon
Uitgave: gemeente Zeist
Postbus 513, 3700 AM Zeist
T: 14030
E: zeist@zeist.nl

Coördinatie en inhoud: Communicatie, gemeente Zeist
Vormgeving: effectgroep | creatieve communicatie
Foto’s: Gemeente Zeist
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22 mei: Openbare startbijeenkomst met uitleg en toelichting 
van het proces, het doel en de verwachtingen.

14 juni: 1e workshop en excursie in het gebied met de 
participatiegroep om een beeld te krijgen van de omgeving,  
de belangen en de al bestaande ideeën.

5 juli en 30 augustus: 2e en 3e workshop participatiegroep  
met een landschapsarchitect waarin ideeën, voorstellen, 
wensen en mogelijkheden worden verzameld.

20 september: Openbare slotbijeenkomst met terugkoppeling 
van de resultaten van de workshops.

November/december: bestuurlijke besluitvorming; zie voor de 
precieze data: www.zeist.nl/bis. Alle inbreng wordt uiteindelijk 
gewogen en samengebracht in een gebiedsvisie die ter 
besluitvorming aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.


