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Laten we maar meteen met 
de deur in huis vallen; Den 
Dolder zou zomaar eens 
600 of meer voordeuren 
erbij kunnen krijgen. Dat 
gaat dan niet om de nieuwe 
wijk Duivenhorst of Over-
duyn (de nieuw te bouwen 
wijk op het voormalige 
Overtoomterrein). Nee, het 
gaat om nieuwe woningen 
op de WA Hoeve.

Zoals wij u verteld hebben 
via de Stadspers in november 
2015 en april 2016 wordt er 
onder regie van de gemeente 
Zeist in een werkgroep ge-
sproken over de toekomstige 
inrichting van de WA Hoeve 
(Den Dolder Noord Oost).
Altrecht, een van de groot-
ste gebruikers en eigenaren 
van de WA Hoeve, gaat op 
termijn Den Dolder verlaten. 
Per 2025 wilt Altrecht het 
terrein volledig verlaten en 
verkocht hebben. Er moet 
een gebiedsvisie geschreven 
worden om aan te geven hoe 
het gebied er in de toekomst 
gaat uitzien. In het kader van 
burgerparticipatie wil de ge-
meente Zeist deze gebieds-
visie in samenwerking met de 
Dolderse samenleving ont-
wikkelen in een zogenoemde 
werkgroep Den Dolder Noord 
Oost. De Belangenvereniging 
Den Dolder vindt het be-
langrijk dat Den Dolder een 
dorpse maat blijft houden en 
dat groen zoveel mogelijk be-
houden blijft. Verder hebben 
we altijd gezegd dat indien 
ons dorp dan toch moet gaan 
groeien, de (sociale) voorzie-
ningen moeten meegroeien. 
Daarom is BDD een actieve 
deelnemer in de werkgroep 
om deze uitgangspunten dui-
delijk te laten horen en te be-
waken. In de werkgroep zijn 
ook bewoners van het gebied 
zelf vertegenwoordigd net 
zoals bijvoorbeeld de histo-
rische vereniging, Stichting 

P’Arts dat een aantal ateliers 
gebruikt op de WA hoeve en 
Stichting Beter Zeist. Altrecht 
is als vertrekkende partij ook 
onderdeel van de werkgroep 
en wordt vertegenwoordigd 
door enkele adviseurs en 
vastgoed/onwikkelingsex-
perts.
Altrecht heeft als uitgangs-
punt gesteld dat zij zonder 
� nancieel kleerscheuren Den 
Dolder wil verlaten en dat 
minimaal de bouw van 600 
nieuwe woningen nodig is 
om dit voor hen mogelijk te 
maken. De rest van de werk-
groep heeft duidelijk aange-
geven dat hooguit 200 nieu-
we woningen acceptabel is. 
Dit laatste ondersteunen wij 
als Belangenvereniging om-
dat Den Dolder een grotere 
groei ons inziens sociaal, cul-
tureel en infrastructureel niet 
aan kan en dit soort expansie 
het groene karakter van het 
gebied zelf onherroepelijk zal 
aantasten.
Het is voor de Belangenver-
eniging om te beginnen al 
volstrekt onduidelijk waarom 
een niet alleen aan Den Dol-
der gebonden instelling als 
Altrecht haar � nancieel-eco-
nomische bedrijfsrisico’s mid-
dels in onze ogen excessieve 
bouwambities op ons dorp 
denk te mogen afwentelen.
Ondanks urenlang overleg-
gen blijkt het jammer ge-
noeg moeilijk om helemaal 
scherp te krijgen over hoe-
veel woningen Atrecht en 
de gemeente Zeist precies 
praten. De genoemde 600 
woningen zijn exclusief wo-
ningen die op de zogenoem-
de historische middenas in 
de bestaande monumentale 
Altrecht gebouwen gereali-
seerd kunnen worden. Dat 
gaat dan steeds om ongeveer 
100 woningen extra. Helaas 
blijkt dat dit aantal wonin-
gen tot nu toe niet aan een 
maximum gebonden is. Dat 

aantal kan uiteindelijk buiten 
onze controle hoger uitval-
len. Daarbij komt dan nog dat 
de gemeente ter elfder uren 
heeft aangegeven dat er ver-
plicht 50 sociale huurwonin-
gen extra gebouwd moeten 
worden. Dit staat in verband 
de huisvesting voor status-
houders. Om het helemaal 
complex te maken heeft Al-
trecht na een gesprek met de 
gemeente Zeist aangegeven 
ook te kunnen leven met on-
geveer 400 nieuwe woningen 
(356 – 425). Deze veelheid 
van getallen in ogenschouw 
nemende kunnen we stellen 
dat er wat betreft Altrecht en 
de gemeente op de WA hoe-
ve tegen de 600 woningen of 
meer bij kunnen komen.

Dat er na een gesprek tus-
sen gemeente Zeist en Al-
trecht een lager aantal wordt 
genoemd lijkt toch wel op 
onderhandelen in de achter-
kamer. Je zou denken dat de 
getallen voorgesteld aan de 
werkgroep gebaseerd zijn 
op gecontroleerde feiten en 
solide aannames die niet zo-
maar in een gesprek onder-
ling veranderen. Uit een on-
afhankelijk onderzoek door 
een planeconoom blijkt dat 
er inderdaad � ink wat haken 
en ogen in de berekeningen 
zitten die leiden tot de door 
Altrecht gewenste woning-
bouw en maximale � nanciële 
opbrengst. Dat betekent dat 
de werkgroep en dus ook de 
BDD haar mening moet gaan 
geven over een aantal wonin-
gen waar niet een maximum 
aan gesteld wordt en waar-
van onduidelijk is of de � nan-
ciële berekeningen op reële 
aannames gebaseerd zijn.

De voltallige werkgroep 
(exclusief Altrecht) heeft 
middels een brief aan de ge-
meentelijke projectgroep 
aangegeven niet tevreden te 

Aantal woningen
Toename t.o.v. 2008
% Toename t.o.v. 2008
% Toename t.o.v. 2016

2008
1365

2016
1600
235
17%

Inclusief Den Dolder Noord Oost
2200
835
61%
37%

Hoe hard is Den Dolder gegroeid sinds 2008
en wat zou nieuwe groei op Altrecht betekenen?

In 2008 waren er 1365 woningen in Den Dolder. Ondertussen is dat uitgebreid met 
ruim 200 woningen tot 1600 (inclusief Overduyn). Als er nu nog 600 extra woningen 
bijkomen betekent dat een groei ten opzichte van 2008 met 61%. Ten opzichte van de 
huidige woningvoorraad is het een uitbreiding van ons dorp van circa 25%. De wijk 
Dolderse Duinen omvat 135 woningen, dus u moet denken aan bijna 4 keer de wijk 
Dolderse Duinen.

Bestuursbericht
Alle procedures voor de aanleg van de 
Tolhuislaan tunnel zijn inmiddels doorlo-
pen waardoor de aanleg ‘onherroepelijk’ 
geworden is. Wij verheugen ons op de eer-
ste schop die de grond in zal gaan begin 
januari 2017.

In de aanloop daartoe is net voor het begin 
van het nieuwe schooljaar de parkeerplaats 
bij de Brede School/DOSC opnieuw inge-
richt. Er is onder andere een nieuw � etspad 
aangelegd. Hierdoor is het � etsverkeer op 
de parkeerplaats nu gescheiden van het au-

toverkeer. Het � etspad loopt van de Willen 
Arntszlaan langs de school en DOSC waar het 
zal aansluiten op de dan volgend jaar einde-
lijk aan te leggen � etstunnel.

Eindelijk, ja. Er zijn overigens nog steeds Dol-
denaren die denken “eerst zien en dan pas 
geloven”. De onafhankelijke Rekenkamer van 
de Gemeente kondigde al begin vorig jaar 
een onderzoek aan naar de vraag waarom dit 
spraakmakende project zo lang heeft moe-
ten duren. Het eindrapport dat, overigens 
maar liefst met een half jaar uitliep op de 
planning, werd onlangs gepubliceerd onder 
de titel “Fietstunnel Den Dolder - De baas 

ontbreekt ?, rekenkameronderzoek naar 
regie en kaderstelling door de gemeente 
Zeist in grote projecten”. Dit rapport is ken-
nelijk nogal ingeslagen. “Politiek Zeist ont-
hutst” en “Rapport is een schande voor Zeist” 
kopte het Algemeen Dagblad in de Utrechtse 
editie. Uw Belangenvereniging heeft met in-
terviews en een stapel e-mails van de afgelo-
pen jaren input geleverd aan de commissie. 
Het belangrijkste is nu of en hoe bestuurlijk 
en vooral politiek Zeist lering trekt uit dit 
“school”voorbeeld van jarenlange besluite-
loosheid en nodeloze politieke prietpraat. 
Op 8 september a.s. om 20:00 zal de voor-
zitter van de Rekenkamer het rapport in de 

Raadszaal presenteren. Een ieder is welkom.

Kan Zeist dan nooit iets goed doen in ons 
dorp ? Natuurlijk wel; zo wordt er momenteel 
op tijd en hard gewerkt aan de herinrichting 
van het centrum waardoor het nog aantrek-
kelijker en gezelliger wordt om in ons leuke 
centrum te winkelen en elkaar te ontmoeten.

Tenslotte willen wij hier nog graag uw aan-
dacht vragen voor de jaarlijkse manifestatie 
Kunst Rond Den Dolder op 24 en 25 Septem-
ber a.s.
Namens het bestuur,

Jan Scherphuis

zijn met deze situatie. In deze 
brief werd ook gevraagd een 
scenario van 200 woningen 
te schetsen met transparante 
aannames en berekeningen 
(inclusief de middenas, dus 
300 woningen). Tot nu toe 
hebben Altrecht en de ge-
meente Zeist geen gehoor 
gegeven aan deze vraag. De 
werkgroep lijkt aan de zijlijn 
te staan in dit project, dat 
ondanks veel lippendienst in 
de praktijk niet strookt met 
de beweerdelijk beoogde in-
breng van de burger.
Een ander zorgpunt is dat 
het onduidelijk is of er geld is 
gereserveerd voor de verster-
king van de groene corridors 
en voor de invulling van so-
ciale voorzieningen zoals die 
ook door de leden van Belan-
genvereniging Den Dolder 
zijn ingebracht. Tot nu toe is 
de invulling van deze dromen 
beperkt gebleven tot een 
intentie vanuit Altrecht dat 
een van de huidige gebou-
wen dienst kan gaan doen 
als een voorziening voor het 
dorp (lees dorpshuis). Deze 
intentie is mooi en we note-
ren het, maar nergens in de 
berekeningen is te zien hoe 
de dromen betaald gaan wor-
den. Een andere onderbelich-
te factor is de impact van zo’n 

grote groei op het huidige 
Den Dolder, zoals verkeer-
stromen in het toch al drukke 
centrum, het sportaanbod 
vanuit DOSC, de grenzen van 
de Brede School. Tot nu toe 
is er geen integraal plan ge-
toond van de gevolgen van 
groei op het huidige dorp en 
hoe die op te lossen.
Wij hebben voor de zeker-
heid nog eens de ingestuur-
de dromen bekeken. Behoud 
van groen en beperkte uit-
breiding van ons dorp is één 
van de onderwerpen die naar 
voren komt. BDD zal zich hier 
in de werkgroep hard voor 
blijven maken. Het is jammer 
te moeten constateren dat 
dit interactieve proces steeds 
meer een eenrichtingsver-
keer discussie lijkt, waar de 
gemeente en Altrecht te 
hoge bouwvolumes nastre-
ven. De gedachte komt soms 
op dat het beter is om ons 
terug te trekken uit de werk-
groep. Het onderwerp is ech-
ter te belangrijk om er niet 
meer bij betrokken te zijn. Te-
rugtrekken zou dan puur een 
symbolische daad zijn. BDD 
is tevreden dat de gemeen-
te de mogelijkheid geeft om 
mee te denken en betrokken 
te zijn bij ontwikkelingen die 
ons dorp aangaan. De belan-

genvereniging heeft goede 
ervaringen opgedaan als het 
gaat over de projecten die 
geleid hebben tot de lang-
zaam verkeerstunnel bij de 
Brede School/DOSC, de op-
knapbeurt van het centrum 
en bijvoorbeeld het behoud 
van de Kameel. Met die po-
sitieve insteek blijven wij 
actief herhalen in de werk-
groep dat ons dorp de dorpse 
maat moet blijven houden 
en groen een onafscheidelijk 
onderdeel van Den Dolder 
en omgeving moet blijven. 
Het is nu aan de gemeente en 
Altrecht om deze stem niet 
alleen te horen, maar ook te 
volgen.

U kunt ons steunen om het 
dorp te vertegenwoordigen 
in dit belangrijke onderwerp. 
Als u nog geen lid bent, no-
digen wij u van harte uit u 
aan te melden. Uw vragen 
of suggesties over dit onder-
werp of andere zaken die u 
bezighouden in Den Dolder 
wordt door ons altijd op prijs 
gesteld. Ons e-mail adres is 
secretarisbdd@kpnmail.nl U 
kunt op onze website meer 
informatie krijgen over de 
belangen vereniging; www.
dendolder.net
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Nieuw � etspad Het centrum op de schop


